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1. Generelle opplysninger

a. Prosjekt
Depresjon hos eldre - effekt av skreddersydde tiltak (2011/2512)
Opprinnelig søknad ble behandlet av REK sør-øst B
Saksnummer 2011/2512-1

Prosjektbeskrivelse
Tailored implementation for chronic diseases TICD er et flernasjonalt prosjekt der skreddersydd
implementering for bedre behandling av ulike kroniske sykdommer skal undersøkes. Den norske gruppen
skal undersøke effekten av skreddersydd implementering for bedre behandling av depresjon hos eldre. I
denne første delstudien (WP2) undersøker vi barrierer og fasilitatorer (determinanter) for implementering av
seks prioriterte anbefalinger. Ved hjelp av ulike metoder (åpen og strukturert fokusgruppe med
helsepersonell, individuelle intervjuer med helsepersonell og pasienter og spørreskjemaundersøkelse for
helsepersonell) vil vi 1. teste metodenes gyldighet som instrument for identifikasjon av determinanter og 2.
kartlegge de determinantene som gjelder for de seks prioriterte anbefalingene. Resultatene fra denne
metodeutprøvingen og kartleggingen vil være styrende for utviklingen av senere delstudier i TICD (WP3 og
WP4).
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2. Rapport og etisk vurdering

Sluttmelding / publikasjon
I denne delstudien (WP2) kartla vi determinanter som påvirker praksis hos helsepersonell med tanke på
implementering av seks prioriterte anbefalinger for behandling av eldre med depresjon i
primærhelsetjenesten. Vi brukte ulike metoder for denne kartleggingen. Bruk av ulike metoder er begrunnet i
at vi per i dag ikke har god kunnskap om hvilke metoder som er best egnet for slik kartlegging. WP2 hadde
derfor to målsettinger: 1. Å identifisere best egnede metoder for identifisering av determinanter og 2. Å
identifisere determinanter som påvirker praksis. Vi gjennomførte 2 fokusgrupper med helsepersonell fra
primær- og spesialisthelsetjenesten, med 8 og 9 deltakere i hver, der både åpen og strukturert metode ble
brukt, adskilt av en pause. Vi intervjuet 9 helsepersonell fra primær- og spesialisthelsetjenesten, samt 4
pasienter. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse til helsepersonell, der vi henvendte oss til 750 ansatte i
helsevesenet (sykepleiere og leger i primær og spesialisthelsetjenesten samt privatpraktiserende spesialister).
Konklusjon: Vi erfarte at fokusgrupper var den mest hensiktsmessige måten å kartlegge determinanter på,
både fakusgrupper og individuelle intervjuer var egnet til å identifisere mange determinanter.
Spørreskjemaundersøkelse var tungvint å administrere, dyrt og ga dårligere svarrespons enn forventet (18%).
På tross av "åpne" svarfelter i undersøkelsen, var denne metoden lite egnet til å generere determinanter.
Tidsplanen ble forlenget med ca 1/2 år sammenliknet med opprinnelig plan. Dette skyldtes at
transkriberingsprosessen var mer tidkrevende enn antatt og at analysen av materialet måtte justeres i forhold
til de 4 andre landenes aktiviteter. Den endelige internasjonale rapporten forelå først i november 2012, og vi
leverte data til denne etter en mal som først var ferdigstilt i oktober 2012.
WP2 har gitt viktig materiale for videre planlegging av de neste delstudier i TICD. I tillegg har prosjektet gitt
viktig erfaring vedrørende hvilke metoder som er best egnet for identifikasjon av determinanter.
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