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Året 2017 har vært et spennende år for TIPS Sør-Øst. Vi har nådd noen milepæler som
vi er stolte av, og som gir et godt grunnlag for arbeidet i 2018.
For det første vil jeg fremheve det gode arbeidet som gjøres ute i regionen for øyeblikket.
Våre TIPS-konsulenter har gjort en formidabel innsats i året som har gått. Det finnes
nesten ikke den krok som ikke omorganiseres for øyeblikket, og midt i dette sitter det
stødige, inspirerte, flinke fagfolk og holder fanen for viktigheten av tidlig intervensjon.
Dette er et arbeid som er seigt, men svært verdifullt for både pasienter, pårørende og de
enkelte helseforetakene.
Vi ved TIPS Sør-Øst har valgt å ha ekstra oppmerksomhet på tjenestene som ytes for
den sårbare gruppen vi fokuserer på. Det er andre løsninger som må til enn det som
synes å fungere godt hos en kreftpasient. Hva er best for pasienten, hvordan kan vi
organisere oss på en måte som gjør at vi yter så god helsehjelp som mulig – innenfor de
rammene vi har?
Tjenestedesignprosjektet «Hjelp meg, det haster» ble sluttført og resulterte blant annet i
at TIPS-telefonen ved OUS ble etablert. Det er godt å se at pasienter, pårørende og
fagfolk har fått et lavterskeltilbud som kan bringe personer med behov for hjelp,
raskere inn til rett behandling.
Prosjektet ga også grunnlaget for de nye nettsidene www.psykose-bipolar.no som nå
brukes aktivt i og utenfor helseregionen. I tillegg sparket det i gang utviklingen av «Min
Pilot», et digitalt verktøy som skal fremme samhandling mellom pasient og kliniker.
Dette er bare eksempler på hva som skjer om du setter pasienten i sentrum og spør hva
som skal til for å sikre en god behandlingskjede.
Innenfor de neste 5-10 årene vil det skje store omveltninger innenfor vår sektor. Vi kan
velge å bekjempe det, eller vi kan velge å være med å forme det. TIPS Sør-Øst har valgt
sitt ståsted. Dette vil i stor grad prege den forskningen vi planlegger å involvere oss i
fremover.
Idépanelet vårt, med direkte eller indirekte brukerkompetanse, har blitt svært sentrale
i det vi gjør både når det gjelder kommunikasjon, fagutvikling og forskning. Det vil de
være i året som kommer også, der flere nye forskningsprosjekter vil se dagens lys og
uttesting av teknologi vil være vesentlig. Menneskene i dette panelet er uten tvil noe av
det som gir mest inspirasjon, og gjør at arbeidet føles meningsfylt. Viktige og kloke
tilbakemeldinger styrer oss godt.
Jeg oppfordrer alle som er interessert i tidlig intervensjon, og som er nysgjerrige på hva
vi driver med, til å lese denne rapporten. Det har vært et begivenhetsrikt år, og vi gleder
oss til 2018!

Kristin Lie Romm

Visjon og mål
Vår visjon er at alle pasienter med en nyoppstått psykose skal få tilbudt
optimal behandling så tidlig som mulig.
TIPS Sør-Øst skal være en brobygger mellom forskningen og praksisfeltet.
1.

Vi skal bidra til kompetanseheving i klinikken når det gjelder systemtenkning,
utredning og behandling for personer i målgruppen.

2. Vi skal bidra til fagutvikling og forskning som kan understøtte god klinisk
praksis.

3. Vi skal stimulere til bedre samhandling på flere nivåer, ved å ha fokus på

formidling og kommunikasjon som sentrale verktøy for positive endringsprosesser.

Smakebiter fra 2017
FORSKNING

REACT: En pilotstudie med uttesting av et digitalt
selvhjelpsprogram for pårørende - Erfaringer med bruk av
verktøy og veiledning. Artikkel under arbeid.
Nettvaner hos unge nysyke: En kvalitativ studie om hvordan unge
med psykose- og bipolar lidelse bruker nettet.
Prospektiv studie om psykoserisiko og forstyrrelser i
selvopplevelse, PhD prosjekt.
Søvn og psykose: Kartlegging av klinisk praksis rundt utredning
og behandling av søvnforstyrrelser hos personer med psykose.
Forskningsprosjekt under utvikling.
Recovery, wellbeing og stigma: en studie om kunnskap om bedring
ved alvorlig psykisk lidelse
INNOVASJON, FAG- OG TJENESTEUTVIKLING

"Min Pilot" et digitalt samhandlingsverktøy som skal understøtte
behandling av psykose og bipolar lidelse
TIPS - tjenesten ved Oslo universitetssykehus; ny
lavterskeltjeneste for tidlig oppdagelse og behandling av
psykoselidelse

KOMMUNIKASJON OG FORMIDLING

www.psykose-bipolar.no: Ny nettportal for personer med
psykoselidelse og bipolar lidelse
Vær en "Psykt god venn" - antistigma-kampanje rette mot unge
mennesker og venner av personer med psykiske vansker
Opplysningsvideo om psykose og myter om psykose - "Hva er
psykose?"/ "What is psychosis?"

Organisasjon og bemanning 2017
TIPS Sør-Øst er etablert som en nettverksorganisasjon med en sentral
kjerne i Oslo universitetssykehus og konsulenter ute på helseforetak i
regionen.
Kompetansetjenesten er organisert under Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus,
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling for forskning og utvikling. TIPS Sør-Øst er
imidlertid en regional tjeneste, og det er Helse Sør-Øst som har det overordnede ansvaret.
Vi følger "Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale
kompetansetjenester i Helse Sør-Øst" (20. desember 2012). Budsjettet for 2017 hadde en
ramme på 11,4 millioner.
Bemanning 2017:
Ledelse og administrasjon:
Har bestått av seksjonsleder/ 20 % førsteamanuensis UiO, en administrasjonskonsulent
og en kommunikasjonsrådgiver.
Faglig bemanning:
Én psykologspesialist i 100% stilling, to psykologspesialister/ PhD i 100% stilling.
I tillegg har tjenesten hatt, én pykologspesialist/ PhD i 40% engasjement som løper over
tre år, én overlege i 40% engasjement som løper over tre år.
Én fast fagrådgiverstilling som er utvidet midlertidig fra 30 % til 50 % for 2017.
TIPS konsulenter:
TIPS konsulentene er ansatt som kompetansetjenestens forlengede arm ut i HF'ene i
regionen. De er fagpersoner med bred klinisk kompetanse når det gjelder pasientgruppen,
og har kunnskap og erfaring fra tidlig intervensjonsfeltet. De har også kunnskap og
erfaring med implementering av anbefalte behandlingsmetoder for pasientgruppen.
Konsulentene er delvis frikjøpte med midler fra TIPS Sør-Øst.
Konsulentene er faglige nettverksbyggere, og arbeider for å implementere og kvalitetssikre
tidlig intervensjon og behandling ved psykose i regionene. En del av oppgavene består i å
kartlegger og formidler behov og forventninger fra fagpersoner og ledelse i HF'ene inn til
kompetansetjenesten.
I 2017 har det vært konsulenter ved Sykehuset Østfold (50%), Akershus
universitetssykehus (50%), Vestre Viken x 2 (50% og 20%), Sykehuset i Vestfold (50%) og
Sykehuset Innlandet (50%).

Referansegruppe
I følge retningslinjer for regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst skal referansegruppen
ha minimum én representant fra aktuelt fagmiljø innen spesialisthelsetjenesten i hvert
sykehusområde, to brukerrepresentanter, to representanter fra kommunene og fra
høgskole/universitet.
Referansegruppen er ansvarlig for å bidra til det faglige innholdet i kompetansetjenestene
gjennom å sikre rådgivning fra andre fagmiljøer. Mandatet til referansegruppener som følger:
Sikre at kompetansetjenestene blir en ressurs for sykehusområder i Helse Sør -Øst.
Utvikle ideer om fagutvikling og forskningsprosjekter.
Gi råd om formidlingsstrategier.
Referansegruppen møtes minimum en gang i året.

Medlemmer i referansegruppen for TIPS Sør-Øst i 2017 - 18:
Anne Grete Terjesen – Leder i Landforeningen for pårørende innen psykiatri
Terje Ogden – Forskningsdirektør, Atferdssenteret – Uniran
Petter Dahle - Nestleder i NAPHA
Kjetil Horn - Overlege i TIPS Teamet, Sykehuset Østfold
Håkon Ruud - kvalitetsrådgiver, ABUP, Akershus universitetssykehus
Birgit Kruska - Avdelingsoverlege, Drammen DPS, Vestre Viken HF
Elisabeth Haug - Avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet HF
Torbjørg Jensen - overlege Sørlandet Sykehus
John A. Engh - overlege PhD, Prosjektleder EPHAPS-studien, DPS Vestfold, Klinikk
psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF (erstatter for André Blauw)
Ingrid Melle, Forskningsleder ved OUS, KPHA og Professor ved Universitetet i Oslo.

Oppsummering av hovedpunkter fra møte 17. januar 2017 :
Referansegruppen diskuterte hvorvidt kompetansetjenesten bør ha større fokus på
oppgaver knyttet til systemutvikling – med referanse til «Hjelp meg, det haster»
prosjektet og utvikling av TIPS tjenesten ved OUS.
Trenger vi en felles enighet/retningslinje for en evidensbasert organisering og
standarder for et tidlig intervensjonsteam? Trenger vi å utvikle rådgivning for
organisering av god standard for behandling?
TIPS team må være bemannet på en solid måte, det må være hele stillinger og være
dimensjonert riktig. For eksempel kan man tenke seg at én fagperson håndterer og
koordinerer behandlingen rundt pasienten.
Referansegruppen påpekte at det er viktig med fokus og press på det tidlige
psykosearbeidet, og at dette henger sammen med økonomisk lønnsomhet.
Økt fokus på samarbeid mellom BUP og VOP om tidlig intervensjon ved psykose er
stadig et aktuelt arbeidsområde for kompetansetjenesten.
Det er også støtte i referansegruppen for økt fokus på teknologi som verktøy i
behandlingen, og at man potensielt kan nå flere med god behandling ved hjelp av
teknologi. Det er viktig at kompetansetjenesten er godt forankret i forskning.

Ansatte ved TIPS Sør-Øst i 2017

Kristin Lie Romm Seksjonsleder TIPS Sør-Øst/ 1. amanuensis UiO (20%)
Kristin leder kompetansetjenesten og har etablert flere prosjekter ved TIPS SØ, både innen
forskning og fagutvikling. Hun er særlig opptatt av hvordan vi kan utnytte ny teknologi og
innovasjon i forbedringen av tilbudet til pasienter i vår målgruppe. Tjenesteutvikling og
forbedring av klinisk praksis i samarbeid med brukere, er også sentrale mål som Kristin
arbeider for at kompetansetjenesten skal bidra til.

Inger Stølan Hymer - Spesialrådgiver

Kristine Gjermundsen - Kommunikasjonsrådgiver

Inger har et særlig ansvar for
kompetansetjenestens implementering av
familiesamarbeid som behandlingsmetode. Inger er
psykiatrisk sykepleie og har videreutdanning i
administrasjon og ledelse. Hun er godkjent
gruppeleder i psykoedukativt familiearbeid ved
psykose, er veileder og EE rater.

Kristine har ansvar for alt
kommunikasjonsarbeid og er ellers involvert i de
ulike prosjektene som drives ved TIPS SØ. Hun
er også opptatt av implementering, og
forskningskommunikasjon som fagområder.

Tor Gunnar Værnes - Psykologspesialist

Elizabeth Ann Barrett - Psykologspesialist

Tor Gunnar arbeider med en PhD om psykoser og
selvforstyrrelser, og er opptatt av de helt unge med
begynnende psykosesymptomer, og på hvilken måte
disse best kan ivaretas av hjelpeapparatet. Tor Gunnar
er ellers ansvarlig for kursene i SIPS og PANSS.

Som PhD stipendiat ved NORMENT forsket
Elizabeth på suicidalitet ved psykoselidelser. Nå
arbeider hun med et forskningsprosjekt om
søvnforstyrrelser hos personer med psykoselidelser.
Kunnskapsformidling, kursvirksomhet, fagutvikling
og veiledning er også sentrale oppgaver.

Sofie Ragnhild Aminoff - Psykologspesialist

Siri Tove Sæland - Administrasjonskonsulent

Sofie forsker på bipolar lidelse og er særlig opptatt
av tidlig intervensjon på tvers av diagnoser,
emosjoner ved bipolar lidelse og genetikk knyttet til
symptomuttrykk. Hun er dessuten engasjert i
utvikling av elektroniske verktøy for å forbedre
klinikk og forskning.

Siri har ansvar for administrasjon og all praktisk
drift av kontorets aktiviteter, ansvar for alle
Questback evalueringer og er
kompetansetjenestens viktige nav og ansikt utad.

Carmen Simonsen - Psykologspesiaist

Lars-Christian Berentzen - Overlege

Carmen har et særlig ansvar for
kompetansetjenestens arbeid rettet mot barn og
unge. Hun har kompetanse på kognitive vansker,
og forsker på bedring ved alvorlig psykisk lidelse.
Hun er knyttet til NORMENT ved å lede
langtidsoppfølgingsgruppen. Kunnskapsformidlin
g, kursvirksomhet, fagutvikling og veiledning er
også sentrale oppgaver.

Lars-Christian har ansvar for å lede og følge opp
implementering og evaluering av TIPS-tjenesten
ved Oslo universitetssykehus. Lars-Christian er
også engasjert i utvikling av elektroniske verktøy
for å forbedre klinikk og forskning. Leder TIPS
Teamet ved Nydalen DPS.

Erfaringskompetanse - "Idépanelet"
Som en del av den tydeligere strategiske satsingen på brukermedvirkning har TIPS
Sør-Øst etablert et "Idépanel".
Panelet består av personer som vil ha som oppgave å være idégivere, rådgivere og
veiledere for TIPS Sør-Øst i arbeidet for tidlig intervensjon ved psykose i
Helse Sør-Øst.
Deltakerne i panelet skal selv ha erfaring med alvorlig psykisk lidelse, enten personlig
eller fordi de er pårørende til noen med en slik lidelse.
I 2017 har deltakere i panelet bidratt med råd til oss i ulike faser i prosjekter, de har
bidratt med tekster og tilbakemeldinger om innhold til den nye nettportalen
psykose-bipolar.no.
Flere av deltakerne har også latt seg intervjue i forbindelse med kartlegging av
nettvaner hos personer med alvorlige psykiske lidelser
Brukertesting av nettportal og mobilapplikasjon har vært sentrale oppgaver, samt at de
har kommet med tilbakemeldinger og forslag til forbedringer og justeringer av det som
utvikles av verktøy og informasjonsmateriell.
Idépanelet har også vært involvert i utviklingen av kampanjen #psyktgodvenn

Forskning & fagutvikling
Forskning og fagutvikling er drivstoffet til det TIPS Sør-Øst
skal levere av tjenester.
Det er viktig for oss å ha et nært forhold til de forskningsmiljøene som arbeider med
psykoseforskning både nasjonalt og internasjonalt.
Samtidig er det avgjørende for tjenesten vår at vi selv bidrar med forskning, med
hovedvekt på det som er relevant for det kliniske arbeidet.
Forskningen som drives og planlegges ved kompetansetjenesten er primært
eksternfinansiert.
Fagutvikling handler blant annet om utvikling av kunnskapsbaserte tjenester for
psykosepasienter og deres pårørende, i hele helsetjenesten.

Publiserte forskningsartikler + posterpresentasjoner 2017:
Gardsjord ES, Romm KL, Røssberg JI, Friis S, Barder HE, Evensen J, Haahr U, ten
Velden Hegelstad W, Joa I, Johannessen JO, Langeveld J, Larsen TK, Opjordsmoen
S, Rund BR, Simonsen E, Vaglum P, McGlashan T, Melle I
Is going into stable symptomatic remission associated with a more positive
development of life satisfaction? A 10-year follow-up study of first episode psychosis.
Schizophr Res 2017 Jul 09. Epub 2017 jul 9
Simonsen C, Faerden A, Romm KL, Berg AO, Bjella T, Sundet K, Ueland T,
Andreassen O, Melle I
Early clinical recovery in first-episode psychosis: Symptomatic remission and its
correlates at 1-year follow-up.
Psychiatry Res 2017 Aug;254():118-125. Epub 2017 apr 24
Nerhus M, Berg AO, Simonsen C, Haram M, Haatveit B, Dahl SR, Gurholt TP,
Bjella TD, Ueland T, Andreassen OA, Melle I
Vitamin D Deficiency Associated With Cognitive Functioning in Psychotic Disorders.
J Clin Psychiatry 2017 Jul;78(7):e750-e757.
Vaskinn A, Lagerberg TV, Bjella TD, Simonsen C, Andreassen OA, Ueland T,
Sundet K
Impairment in emotion perception from body movements in individuals with bipolar I
and bipolar II disorder is associated with functional capacity.
Int J Bipolar Disord 2017 Dec;5(1):13. Epub 2017 jun 21
Demmo C, Lagerberg TV, Kvitland LR, Aminoff SR, Hellvin T, Simonsen C,
Haatveit B, Andreassen OA, Melle I, Ueland T
Neurocognitive functioning, clinical course and functional outcome in first-treatment
bipolar I disorder patients with and without clinical relapse: A 1-year follow-up
study.
Bipolar Disord 2017 Nov 09. Epub 2017 nov 9
Gjerde PB, Dieset I, Simonsen C, Hoseth EZ, Iversen T, Lagerberg TV, Lyngstad SH,
Mørch RH, Skrede S, Andreassen OA, Melle I, Steen VM
Increase in serum HDL level is associated with less negative symptoms after one
year of antipsychotic treatment in first-episode psychosis.
Schizophr Res 2017 Nov 09. Epub 2017 nov 9
Kristin Lie Romm,Sofie Aminoff, Elizabeth Barrett, Lars-Christian Berentzen,
Kristine Gjermundsen, Erlend Strand Gardsjord, Carmen Simonsen,Ingrid Melle
My App is MyPilot,
Poster; European conference on schizophrenia research, Berlin, 15.10.17.

Forskningsprosjekter under arbeid:
Prospektiv studie om psykoserisiko og forstyrrelser i selvopplevelse
Studien har foregått ved TIPS Sør-Øst, og er en delstudie under TOP, NORMENT
K.G. Jebsen senter for psykoseforskning ved OUS. Psykologspesialist Tor Gunnar
Værnes ved TIPS Sør-Øst er ansvarlig for praktisk gjennomføring av studien. Studien
gjennomføres som grunnlag for en doktorgrad (dr.philos) for T.G. Værnes.
Prosjektleder og medveileder er Professor, MD, ph.d. Jan Ivar Røssberg, Seksjon for
Behandlingsforskning (SEB), OUS. Hovedveileder er forskningssjef MD, ph.d. Paul
Møller, Vestre Viken.
Sammenfatning
Intervensjon før første psykoseepisode er gunstig prognostisk, kan styrke effekten av
behandling og utsette eller forhindre utvikling av psykose. Fokus på selvforstyrrelser
(SF) i schizofrenispekteret og i prodromal/risikotilstander er økende internasjonalt.
Kun én studie er utført prospektivt på forløpet av SF hos personer med økt
psykoserisiko. Vår studie undersøker dette hos pasienter definert som clinical highrisk (CHR). Instrumentet EASE benyttes i kartleggingen av SF. Det undersøkes om
SF er assosiert med positive og negative symptomer, desorganiseringssymptomer,
psykososial funksjon, fungering under oppvekst og barndomstraumer, både ved
«baseline» og ved ettårsoppfølging. Det foretas også hjerneavbildningsundersøkelser
og nevrokognitive tester.
Fremdrift og publisering
Inklusjonen startet august 2012 og ble avsluttet desember 2015. 40 pasienter, alder
15-30 år, ble inkludert fra fem TIPS-sentra, samt fra psykoseteam og poliklinikker i
Oslo, Ahus og Vestre Viken. To ble senere ekskludert, så endelig tall for inklusjon ved
baseline var 38. Ettårsoppfølging ble ferdigstilt desember 2016, og omfattet 32
pasienter.
En kasusartikkel ble ferdigstilt i løpet av 2017, og er under publisering.
Artikkel nummer to er under utarbeidelse, og planlegges ferdigstilt i løpet av våren
2018. I denne artikkelen undersøkes sammenhenger mellom SF, andre symptomer,
nåværende funksjon og barndomstraumer ved baseline.
Det planlegges ytterligere to artikler for internasjonal publisering i løpet av 2018 og
2019.

Pilotstudie: "REACT: Relatives Education and Coping Toolkit - en norsk pilotstudie

Status REACT 2017:
Piloteringen med deltakere ble avslutte innen utgangen av april. Videre ble resten av året
brukt til gjennomføring av intervjuer av både deltakere og REACT veiledere. Intervjuene
ble transkribert. Analyse av materialet samt skriving av forskningsartikkel er planlagt
gjennomført innen høsten 2018.
REACT er en digital verktøykasse for pårørende til personer med en psykoselidelse. Den
skal bidra til en bedret forståelse av hva en psykose er, og hjelpe familiemedlemmer og
nære pårørende til å kunne mestre de utfordringene som ofte følger med det å ha et sykt
familiemedlem.
REACT er utviklet i samarbeid med familiemedlemmer til personer med psykoselidelser og
forskere ved Lancaster Care NHS Foundation Trust i England.
Pilotstudien har testet ut en norsk versjon der hver deltager er koblet til en
forskningssykepleier, som veileder i bruken av verktøyet gjennom tilbud om ukentlig
samtale.
Underveis og i etterkant er det samlet inn data for å kunne evaluere opplevelsen av den
norske versjonen, nytteverdi, samspill med helsepersonell og kostnader. For å få et mer
utfyllende bilde, er et utvalg av deltagerne dybdeintervjuet og vil danne grunnlaget for en
forskningsevaluering av programmet.
Deltagerne har vært pårørende til pasienter i behandling for første episode psykose ved
Sykehuset i Vestfold og ved Sykehuset i Østfold. Marit Holter og Liv-Jorun Brygard er
sentrale personer i dette arbeidet sammen med lokal prosjektleder Arne Repål. Studien er
støttet av Helsedirektoratet med 400 000 og ble formelt avsluttet i 2017.

Ekstreme utfordringer - Psykopatologi, organisering av behandling og
opplevelser blant psykiatriske pasienter med alvorlig selvskading i Norge
TIPS Sør-Øst deltar i et prosjekt om alvorlig selvskading, og i løpet av året har det
foregått en kartlegging nasjonalt angående dette temaet. Resultatene fra denne er vi i
ferd med å skrive sammen. Selvskading er mest vanlig i ungdomsårene og tidlig
voksenliv. I befolkningsstudier av ungdom rapporterer 18-23 prosent at de på et
tidspunkt har selvskadet.
Fokuset i prosjektet er på pasienter som representerer ekstreme forhold med alvorlig,
truende selvskading eller selvmordsatferd, med omfattende og / eller flere
sykehusinnleggelser. Utfordringene er ekstreme, både sett fra pasientperspektiv og fra
et helsetjenesteperspektiv; Pasientene er svært selvdestruktive, og de etiske,
terapeutiske og personlige aspektene knyttet til å yte helsetjenester i slike situasjoner,
representerer også ekstreme utfordringer for helsetjenestene. Disse utfordringene er
nylig blitt fremhevet i norske medier og offentliggjort. Likevel er forskning på denne
målgruppen sparsom.
Prosjektet vil primært bidra til en bredere forståelse av psykopatologi blant pasienter
med alvorlig selvskading. Mange av disse gir differentialdiagnostiske utfordringer. Det
er ikke uvanlig å finne denne typen symptomer også innfor psykosespekteret. Det er
imidlertid ofte stor uenighet om hvordan dette skal gripes an. En viktig målsetning
med prosjektet er å gi et grunnlag for mer effektive strategier for forebygging og
behandling. Vi håper ny kunnskap vil legge til rette for bedre samarbeid på tvers av
helsetjenestene - samarbeid, som er godt tilpasset pasienten og maksimerer
potensialet til hvert nivå.
Prosjektet er ledet av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP),
Seksjon for personlighetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus. TIPS Sør-Øst er del
av den nasjonale prosjektgruppen og det søkes nå forskningsmidler for å gjennomføre
en større studie.

Forskningsprosjekt om søvn og psykose:
TIPS Sør-Øst er i planleggingsfasen når det gjelder et større forskningsprosjekt om
søvn og psykose. Psykoselidelser som schizofreni ble forbundet med forstyrret søvn
allerede av Kraepelin på begynnelsen av 1900-tallet. Nyere studier viser at forstyrret
søvn er blant de vanligste symptomene i prodromalfasen før psykose. Opp til 80
prosent av pasienter med psykoselidelser har forstyrret søvn, blant annet i form av
avvikende søvnarkitektur og søvnlidelser som insomni, obstruktiv søvnapné og
periodiske beinbevegelser. Videre er forstyrret døgnrytme ofte komorbid med
psykoselidelser.
Søvnproblemer er forbundet med redusert livskvalitet, kognitive vansker, dårligere
fungering og positive- og negative symptomer. Pasientene rapporterer selv store
negative konsekvenser av forstyrret søvn og ønsker behandling. Til tross for at søvn og
psykose har en lang historie, er det først nylig fremsatt hypotese om at
søvnforstyrrelser bidrar til psykosestart og forverring av psykotiske symptomer. Dette
innebærer at søvn er et potensielt viktig fokusområde for tidlig intervensjon ved
psykose. Det kan også argumenteres for at søvnproblemer ved psykose må behandles i
sin egen rett, uavhengig av eventuell kobling til psykosefenomener. Forskning på
søvnforstyrrelser i denne pasientgruppen er imidlertid preget av små studier og
heterogen metodologi.
Gjennom 2017 er det ved TIPS Sør-Øst gjort forarbeid til forskningsprosjektet om søvn
og psykose, blant annet i form av litteraturgjennomgang og deltagelse på kurs om søvn,
søvnlidelser og behandling av søvnproblemer. En britisk studie (Rehman et al, 2016)
har vist at helsepersonell bekrefter høy forekomst av søvnproblemer hos pasienter med
psykoselidelser, men at problemene stort sett utredes ustrukturert og at anbefalte
behandlingstilnærminger sjelden blir benyttet. En norsk studie viser at helsepersonell
har lavt til moderat kunnskapsnivå om søvn generelt (Wilson, Pallesen & Bjorvatn,
2017).
Ved TIPS Sør-Øst ønsket vi derfor å kartlegge klinikeres oppfatning av søvnproblemer
ved psykose, og hvordan problemene ivaretas i Helse Sør-Øst. Vi oversatte spørsmålene
som ble benyttet i studien til Rehman og kollegaer. Vi la til enkelte tilleggsspørsmål om
type medikamenter som tas i bruk ved søvnproblematikk. Vi utformet undersøkelsen
som en Questback, og høsten 2017 sendte vi undersøkelsen på e-post til helsepersonell
ved avdelinger som driver psykosebehandling i Helse Sør-Øst.
Totalt 203 klinikere fullførte undersøkelsen. Resultatene er nå submittet som del av
symposium til the International Conference on Early Intervention in Mental Health, og
det er planlagt publisering på disse dataene i 2018.
Oppsummert er det behov for mer forskning for å kartlegge hvilke søvnproblemer
pasienter med psykoselidelser plages av og på hvilke måter de er knyttet til
psykoselidelsen. Det er også behov for mer kunnskap om behandling av søvnproblemer
blant klinikere.
Psykologspesialist/ PhD Elizabeth Ann Barrett ved TIPS Sør-Øst leder prosjektet.

Kartlegging av nettvaner hos unge nysyke
Forskning i løpet av de siste tiårene har vist at både innhold og timing på første
behandling for personer med alvorlig psykisk lidelse er viktig. Det er klare
indikasjoner på at forsinket behandling er forbundet med dårligere forløp, og tidlig
intervensjon med bedre forløp. Likevel er det mange unge pasienter med alvorlig
psykisk lidelse som ikke møter opp i klinikken.
Som et ledd i en satsning som ønsker å undersøke hvorvidt IKT-løsninger kan gjøre
avstanden mellom pasient og klinikk kortere, har TIPS Sør-Øst gjennomført en rekke
intervjuer og fokusgrupper om digitale vaner hos nysyke pasienter med alvorlig
psykisk lidelse, pårørende og behandlere. Målet med intervjuene var å utforske
digitale vaner hos unge mennesker med alvorlig psykisk lidelse, erfaringer med da
tilgjengelige informasjonskilder, hvordan symptomer registreres i tilgjengelige
smarttelefonapplikasjoner fra det private markedet og hvordan kriser ble håndtert.
Vi ønsket å identifisere mulige barrierer eller mangler, og se på hva som kan bedres
med utviklingen av digitale verktøy som støtte til å forbedre samhandlingen mellom
nysyke pasienter, pårørende og helsevesenet. Intervjuene ble gjort som forarbeid til
det som endte opp med nettsiden www.psykose-bipolar.no og samhandlingsverktøyet
MinPilot. Det er nå planlagt å sammenstille resultatene fra disse intervjuene i en
kvalitativ artikkel. Intervjuene har blitt transkribert og artikkelen ventes ferdigstilt i
løpet av 2018.

Recovery, wellbeing og stigma
Dette er et sub-prosjekt i tilknytningen til Langtidsoppfølgingen i TOP prosjektet
(NORMENT).
Sub-prosjektet ledes av Carmen Simonsen.Hovedmålet er å øke kunnskap om bedring ved
alvorlig psykisk lidelse; hvordan vi forstår det, hvor mange som oppnår det og hva som
påvirker det. Et viktig spørsmål for personer som nylig er diagnostisert med alvorlig
psykisk lidelse er hva de kan forvente seg i form av bedring og hva som påvirker dette.
Vi har noe, men begrenset kunnskap om hvordan det går med personer med alvorlig
psykisk lidelse over tid og hvor mange som blir bedre. Vi vet at dette avhenger av hvordan
vi definerer bedring. En måte å forstå det på er en objektiv vurdering av bedring i selve
sykdomstegnene, dvs. lav grad av eller fravær av symptomer og funksjonssvikt, ofte kalt
klinisk recovery.
En annen måte å forstå det på er bedring i form av en subjektiv vurdering av økt
livskvalitet, deltakelse og mestring, ofte kalt personlig recovery. En meta-analyse har
funnet at fem faktorer er særlig viktig i denne bedringsprosessen; relasjoner, håp,
identitet, mening i livet og myndiggjøring. Denne måten å forstå bedring på overlapper til
en viss grad med det som ofte kalles wellbeing, med unntak av at wellbeing også
innebærer en opplevelse av å ha gode følelser.
Oversiktsstudier viser at mange oppnår symptombedring og flere oppnår klinisk recovery
(Lally et al. 2017), og at andre oppnår personlig recovery (Leamy et al, 2011).
En oversiktsstudie viser også at klinisk og personlig recovery er forskjellige fenomen som
ikke overlapper, dvs. at man kan oppnå personlig recovery uten å være i klinisk recovery
eller omvendt (Van Eck et al. 2017). Men vi vet lite om hvordan dette forholdet utvikler
seg over tid i en bedringsprosess og vi vet ikke hvordan det henger sammen med
wellbeing og positive følelser. I tillegg har vi begrenset kunnskap om hva personer med
alvorlig psykisk lidelse opplever som viktige faktorer for å fremme personlig recovery og
wellbeing.

Første del av prosjektet har undersøkt bedring tidlig i sykdomsforløpet, dvs. første året
etter behandlingsstart. Dette har resultert i tre artikler:
1. Early clinical recovery in first-episode psychosis: symptomatic remission and its
correlates at 1-year follow-up (2017).
2. Self-rated disability in first-episode psychosis at 1-year follow-up (submitted).
3. Experienced stigma in first-episode psychosis at 1-year follow-up (under
preparation).
Andre del av prosjektet skal undersøke bedring 10 år etter behandlingsstart. Det er
planlagt en rekke artikler på bakgrunn av dette materialet:
1. Clinical recovery, personal recovery and wellbeing in first-episode psychosis and
mania at 10-year follow-up.
2. Internalised stigma and its relationship to recovery in first-episode psychosis and
mania at 10 year follow-up.
3. Aspects of treatment considered particularly helpful during the first 10 years after
treatment start in first-episode psychosis and mania.
4. A qualitative investigation exploring what people with first-episode psychosis and
mania find important for their personal recovery and wellbeing.
Ingrid Melle er prosjektleder for langtidsoppfølgingen i TOP prosjektet. Carmen
Simonsen leder langtidsoppfølgingsgruppen. Dette innebærer bl.a. å lede det ukentlige
driftsmøtet, oppdatere protokollen og arrangere seminarer.
Carmen veileder også en av stipendiatene i langtidsoppfølgingen og to andre i TOP
prosjektet.

Kommunikasjon og formidling
Vi ser på forskning og fagutvikling som byggesteinene i vår virksomhet. Men den største
oppgaven vi som kompetansetjeneste har er brobyggerfunksjonen: Denne oppgaven løser
vi gjennom kommunikasjon og formidlingsarbeid.
En rekke tiltak gjennomføres for å nå de ulike gruppene av fagpersoner med det som er
etterspurt av kunnskap innen både utredning, behandling, oppfølging og ikke minst tidlig
oppdagelse av personer med psykose.

Noen tiltak gjennomført i 2017:
Kurs i diagnostikk/ utredning: PANSS,
SIPS,SCID1
Kurs og veiledning i kunnskapsbasert
familiesamarbeid ved psykose
Ekspertseminar for kognitive terapeuter som
behandler psykosepasienter
FagTIPS – seminarrekke løpende seks til åtte
ganger per år.
* Alle seminarer ble streamet som live
webinarer.
Vær en @psyktgodvenn -en antistigma
kampanje i sosiale medier, Instagram og
facebook
Nettressurs: www.tips-kompetansesenter.no
Nyhetsbrev til 3000 abonnenter - 29 utsendte
brev i 2017

Konferanser arrangert i samarbeid med
andre fagmiljøer:

TIPS Sør-Øst på twitter: @TIPS_kompetanse
600 følgere

* Bergen Tidlig Psykosesymposium,
6. - 7. juni

Lansering av nettportalen
www.psykose-bipolar.no

* Traumer, dissosiasjon og psykose,
Kristiansand, 31. mai - 1. juni

Etablert facebookside som formidlingskanal for
for www.psykose-bipolar.no. 1100 følgere

* Inspirasjonskonferansen, NFK Oslo,
2. - 3. november

Veiledning av fagpersoner om
psykoseforståelse,
utredning, tidlig oppdagelse - organisering av
tjenester, differensialdiagnostikk, psykoser hos
barn og unge, familieintervensjoner og kognitiv
atferdsterapi
Kronikk, Aftenposten SiD: "Fem myter om
psykose som kan knuses" 20. nov

FagTIPS 2017
FagTIPS-seminarene er en arena der bidragsytere innen forskning og praksis
presenterer aktuelle tema. Gratis deltakelse. Alle seminarer strømmes som
direktesendinger (webinarer).
FagTIPS 31.mars
"Søvn og psykiske lidelser"
Fred Holsten, spesialist i psykiatri og søvnspesialist, professor ved Universitetet i
Bergen og tilknyttet Bergen Søvn Senter.
FagTIPS 5.mai
"Forstyrrelser i selvopplevelse – prodromale fenomener, dissosiasjon eller begge deler?"
Tor Gunnar Værnes, psykologspesialist ved TIPS Sør-Øst og arbeider med en PhD om
tematikken i foredraget.
FagTIPS 6. oktober
"Ulike rusmidler som risikofaktorer for psykose, og grenseoppgangen mellom rusutløst
og primær psykose"
Eline Borger Rognli, psykologspesialist/PhD Oslo universitetssykehus.
FagTIPS 27. oktober
"Psykose i eldre år"
Cecilie Hartberg, overlege/PhD, post doc ved Diakonhjemmet Sykehus.
Marit Tveito er overlege/PhD og post doc ved Diakonhjemmet Sykehus.

Undervisning i kartleggings- og utredningsverktøy:
Kurs i PANSS

Kurs i SIPS

6. april og 26. oktober

4. mai og 8. juni

Kurset gir en innføring i
administrasjon, skåring og tolkning
av PANSS (Positive and Negative
Syndrome Scale), med hovedvekt på
SCI-PANSS, den strukturerte
versjonen av intervjuet

SIPS er et Strukturert Intervju for
Psykoserisiko Syndromer. Det kan
brukes til å kartlegge og vurdere
symptomer på mulig psykoseutvikling.

Kurs i SCID 1
11. og 12. januar
Structured Clinical Interview for DSMIV Axis I Disorders (SCID-I) er et
diagnoseverktøy som blir benyttet for å
skille mellom alvorlige mentale
forstyrrelser (DSM-IV Akse I) og
personlighetsforstyrrelser (Akse II)

Ekspertseminar: Kognitiv terapi ved psykose

Helen Spencer og Douglas Turkington, Manchester. Foto: Lovisenberg sykehus

TIPS Sør-Øst har arrangert to dagers CBT (Cognitive Behavioural Therapy)
vedlikeholdsseminar med professor Douglas Turkington og psykolog/stipendiat Helen
Spencer fra Universitet i Newcastle, United Kingdom.
90 deltakere gjennomførte 12 timers vedlikeholdsseminar i CBT v/ psykose. Kurset er
spesielt tilpasset kandidater med 2-årig CBT v/ psykose utdanning fra TIPS Sør-Øst, og for
behandlere som benytter kognitiv adferdsterapi i møte med pasienter med psykose.
Day 1 CBT for Psychosis: effective techniques for clinicians.
Day 2 CBT for Psychosis: expert level formulations and techniques.
TIPS Sør-Øst satser videre på kompetansespredning av kognitiv terapi ved psykose.
Turkington og Spencer vil bli engasjert til undervisning også i 2018.

Implementering av psykoedukativt familiesamarbeid:
Inger Stølan Hymer har vært engasjert i en 50 % stilling med spesielt ansvar for
familiesamarbeid.
Anbefalingene i Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging
av psykoselidelser og Helsedirektoratets veileder om pårørende i helse- og
omsorgstjenesten er grunnlaget for satsningen på psykoedukativt familiesamarbeid ved
psykose.
I 2017 har Inger holdt kurs følgende steder i Helse Sør-Øst RHF
Oslo
Seks dagers gruppelederkurs i psykoedukativt familiesamarbeid ved BUPA, Sogn senter
for barne- og ungdomspsykiatri, OUS. Deltakerne har også trent 2 dager i SIM (klinisk
simulering) i tillegg til kursdagene. (sept-okt-nov)
Oppfriskningsseminar med SIM-trening for Seksjon for tidlig psykosebehandling (TPB),
OUS 20. oktober.
Fagdag Nydalen DPS, OUS 8. februar
Fagdag Tøyen, Lovisenberg sykehus, 6.april

Ahus
Tre dagers gruppelederkurs i psykoedukativt familiesamarbeid ved BUP Nedre
Romerike. Deltakerne har også trent i SIM (klinisk simulering) i tillegg til kursdagene
sammen med TIRE. Alle deltakere fra kurset for TIRE (2016) og BUP Nedre Romerike
får veiledning en gang i måneden sammen i gruppeveiledning.
Innlandet
Seks dagers gruppelederkurs i psykoedukativt familiesamarbeid i samarbeid med
lokale ressurspersoner (okt-nov-des). Deltakerne har også trent i SIM (klinisk
simulering) i tillegg til kursdagene i lokal regi.
Ressurspersoner har hatt veiledning på veiledning for å kunne bli godkjente veiledere
og selvhjulpne med veiledning når de holder kurs for nye gruppeledere.
Møte med og deltakelse i Familiestøtteprogrammet ved Sykehuset Innlandet 22.
februar.
Fagdag om psykoedukativt familiearbeid på Sanderud 3.april
Fagdag, Tynset DPS om psykoedukativt familiesamarbeid opp mot
pårørendeveilederen 22. november
Telemark
Notodden
To dagers oppfriskningsseminar og veiledning for tidligere kursdeltakere fra
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 17.-18. januar.
Skien/Porsgrunn
Oppfriskningsseminar og veiledning for tidligere kursdeltakere fra
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 9. mars og 18. oktober.
Veiledning og veiledning på veiledning til ressurspersoner.
Østfold
Seks dagers kurs for DPS Fredrikstad. Deltakerne har også trent to dager i SIM
(klinisk simulering) i tillegg til kursdagene (april-mai-juni).
Seks dagers kurs for Sykehuset Kalnes (jan.-feb.-mars) med to dagers SIM-trening i
tillegg til kursdagene.
Oppfriskningsseminar PEF 31. oktober med SIM 1. nov.
TIPS Østfold har implementert Klinisk simulering (SIM) som ferdighetstrening for
gruppeledere i psykoedukativt familiearbeid som supplement til veiledning.
Per Verner Halvorsen fra seksjon for psykiatrisk utredning og Marius Nybø fra
ungdomspsykiatrisk seksjon, begge fra TIPS nettverket, har vært TIPS-teamets
ressurspersoner og hatt ansvar for SIM-treningen.
De har også bistått med SIM-trening på kurs utenfor Østfold; BUP Nedre Romerike,
TIRE Ahus og Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri.
Forskning viser at klinisk simulering egner seg spesielt godt til å trene ikke-tekniske
ferdigheter. (http://tidsskriftet.no/2011/11/kronikk/mer-simulering)

Simuleringtrening (SIM) ved psykoedukativt familiesamarbeid:
Oversikt over hvordan treniningen er organisert

Oversikt over undervisning, formidling og veiledningsaktivitet 2017:

Helsepersonell (72.87%)

Generell befolkning (18.28%)

Studenter (4.83%)

Pasienter og pårørende (4.02%)

Antall personer som har fått undervisning og kurs fra TIPS Sør-Øst i 2017.
Totalt 3670 personer

Undervisning og formidling (56.23%)

Veiledning (43.77%)

Antall timer brukt på undervisning, formidling og veiledning i 2017.
Totalt 1028 timer.

TIPS konsulenter
Som kompetansetjenestens forlengede armer ut i helseregionene, utgjør TIPS
konsulentene en helt sentralt del av tjenesten for at vi skal nå våre målsetninger og
visjoner.
Gjennom mange år har konsulentene arbeidet lokalt med å etablere faglige nettverk,
stimulere til arbeid med tidlig intervensjon, drive og organisere forskningsformidling
og undervisning til lokale fagpersoner, samt å jobbe for etablering av lavterskeltibud
for psykosepasienter.
Ved flere helseforetak er det nå etablert ulike former for tidlig oppdagelses- eller
intervensjonsteam, samt TIPS telefoner som promoteres og driftes av
helseforetakene.
TIPS konsulentene har alle vært bidragsytere i utviklingen av disse lokale tilbudene.
Nedenfor har konsulentene oppsummert sine aktiviteter for 2017. Det er viktig å
merke seg at aktivitetsfokus varierer mellom foretakene avhengig av ulike faktorer
som stor variasjon i hvordan det enkelte foretak har valgt å organisere TIPS
arbeidet, ulike modeller for nettverksorganiseringen og stillingsprosenter.
I 2017 har det vært tilknyttet seks TIPS konsulenter ved kompetansetjenesten:

Lene Hunnicke Jensen
TIPS konsulent i Vestre Viken - Asker og Bærum, Røyken og Hurum

Året 2017 har vært preget av omfattende omorganiseringsprosesser i Vestre Viken.
Endringer: TIPS Asker, Røyken og Hurum v/ Asker DPS består som et lavterskel- tidlig
intervensjonstilbud til unge mellom 15-30 år. Bærum DPS vil gi målgruppen et tilbud
innen den eksisterende organiseringen. BUP Bærum får ansvar for unge med
psykoselidelser opp til 18 år. Seksjon Hvalstadåsen er lagt ned. Utredningsseksjonen for
Unge (USHU) er flyttet til Hvalstadåsens lokaler og redusert til 6 sengeplasser, liggetid,
ca. 2 måneder.
I alt 11 døgnplasser for unge med psykose – eller annen alvorlig lidelse, er nedlagt. En
arbeidsgruppe har kommet med innspill til konkret utforming av tilbudet på USUH.
Seksjonen skal få noen utvidede funksjoner; mer ambulant virksomhet, samt åpne opp for
enkelte dagpasienter. Det skal satses på ambulant virksomhet og oppfølgning på dagtid og
det skal opprettes FACT team ved begge DPS i løpet av 2018.
«Ungdomsgruppen Asker og Bærum»
6 møter i første halvår av 2017. Nettverket vil nok ikke opprettholdes, men det er
opprettet andre felles fora for samarbeid og utveksling av faglig kompetanse.
Asker BUP har etablert en egen psykosekompetansegruppe i poliklinikken som møtes
med TIPS Asker en gang i måneden for drøfting av konkrete saker.
USUH og Tips Asker, Røyken og Hurum har felles inntaksmøter en gang ukentlig og
utover dette kliniske drøftingsmøter 2 ganger i måneden.
Kompetansenettverk for alvorlige psykiske lidelser BUPA, Vestre Viken Opprettet i 2016
har hatt 4 samlinger og driftes av Fjellbrott/BUPA. Ressurspersoner fra klinikken møtes i
nettverket på tvers av utfordrende differensialdiagnostiske felt.
Psykoedukativt familiesamarbeid /pårørendearbeid
Metodekurs /veiledning:
FOU avdelingen i Vestre Viken har hovedansvar for å implementere psykoedukativt
familiearbeid i helseforetaket. 6 dagers metodekurs kurs for behandlere fra både voksen
og barnepsykiatrien i Vestre Viken ble gjennomført våren 2017. Kurset var også åpent for
førstelinjetjenesten.Kursene følges opp med regelmessige veiledningsgrupper.
Høsten 2017 ble det som «en pilot» gjennomført et 4 dagers metodekurs i Familiefokusert
behandling for UHR gruppen, i BUPA, med veiledning i etterkant.
Det har blitt arrangert pårørendeseminarer/pårørendekvelder og gjennomført 6,5 timers
pårørendeseminar om alvorlig psykisk lidelse hos ungdom og/unge voksne 15-23 år
Kognitiv terapi/kognitiv miljøterapi v/psykose
Veiledningsoppgaver: Personalgruppen ved USU (Utrednings seksjon for Unge) har fått
fire gruppeveiledninger i kognitiv terapi/miljøterapi i første halvår 2017.
« Kognitiv terapi ved psykose»: Innlegg på fagdag sammen med erfaringskonsulent.
Døgnseksjon Sikta, ADPS. 3.mai (Ca 45 deltakere).
KAT i BUP Regionalt nettverk har hatt tre møter i 2017, der TIPS konsulenten har
deltatt i to av disse.
Undervisning
«Tidlig intervensjon ved psykose og risikotilstander".Kongsberg DPS internundervisning,
22. november.
17.oktober: Drammen: Innlegg ved erfaringskonsulent i fra TIPS Asker, 1 time. 60
deltakere fra spes. helsetjeneste og kommune i VV

Inger Stølan Hymer
TIPS konsulent ved Sykehuset Østfold

TIPS-teamet ved Sykehuset Østfold består av psykiater Kjetil Horn, psykiatrisk sykepleier
Yvonne Kristoffersen og TIPS Sør-Øst konsulent Inger Stølan Hymer. Sykehuset Østfold sitt
pasientforløp psykose, HoNos (psykose-systematisk kartlegging av behandlingsbehov) og
anbefalingene i Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av
personer med psykoselidelser har stått sentralt for alt TIPS-arbeidet for 2017.
Utredning
Remisjonspanss:
TIPS har holdt to PANSS-kurs i 2017, samt PANSS-forum en gang i halvåret. TIPS har
organisert PANSS-forum etter nettverksmodellen ved at alle seksjoner i psykiatrisk avdeling
ved Sykehuset Østfold Kalnes, DPS og UPS har utpekt en PANSS ressursperson som kan
delta på disse samlingene. Fagpersoner fra TIPS Sør-Øst deltar også i PANSS-forum. TIPS
Østfold har som mål at remisjonspanss skal benyttes systematisk ved alle avdelinger for å
måle remisjon under behandlingen.
Differensialdiagnostikk
TIPS-teamet har arrangert heldagsseminar om differensialdiagnostikk: Traume og alvorlig
psykisk lidelse med psykolog, PhD, Akiah Ottesen Berg fra Norment med 70 deltakere,
hovedsakelig individualbehandlere.
Behandling
TIPS har holdt 6 dagers kurs i kognitiv terapi og bistår med veiledning i etterkant av
kurset.
TIPS har holdt 3 gruppelederkurs i psykoeduaktivt familiesamarbeid (PEF-kurs) i Østfold:
• Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS)
• Fredrikstad DPS
• SØK, psykiatrisk avdeling
Alle kurs er gratis og er åpne for deltakere fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst RHF.
TIPS-teamet og TIPS nettverket i Sykehuset Østfold har også bistått andre sykehus med
PEF-kurs:
• BUP Nedre Romerike
• Sykehuset Innlandet
• BUPA Sogn OUS
TIPS har implementert Klinisk simulering (SIM) som ferdighetstrening for gruppeledere i
PEF som supplement til veiledning. Per Verner Halvorsen fra seksjon for psykiatrisk
utredning og Marius Nybø fra ungdomspsykiatrisk seksjon, begge fra TIPS nettverket, har
vært TIPS-teamets ressurspersoner og tatt ansvar for SIM-treningen. De har også bistått
med SIM-trening på kurs utenfor Østfold; BUP Nedre Romerike, TIRE Ahus og Sogn senter
for barne- og ungdomspsykiatri.
Andre kurs
TIPS har holdt flere kurs i psykoseforståelse og kurs i kommunikasjon. Vi har bistått på
fagdager og holdt flere dagsseminar om psykoseforståelse, pasientforløp psykose,
psykoedukativt familiesamarbeid og kommunikasjon.
Ledelsen ved sykehuset har bestemt at alle ansatte skal delta på kurs om psykoseforståelse
og kommunikasjon. I tillegg holder vi samme kurs for alle sommervikarer. Tiltaket er et ledd
i å heve kunnskap, bedre det terapeutiske miljøet, minske tvang og utageringssituasjoner.
TIPS-teamet arrangerer psykoseseminar for pårørende to ganger i året der vi inviterer bredt
(sykehus, DPS, kommuner). Vi samarbeider med LPP om disse seminarene.
Annen aktivitet
TIPS-teamet har drevet fem psykoeduative enfamiliegrupper i 2017, veiledet behandlere i
utredning og behandling samt veiledet pårørende der personer med psykoselidelse ikke har
vært motivert for behandling.
I 2017 har TIPS Østfold har hatt 84 henvendelser til TIPS-telefonen.
Av disse er ca. 20 innenfor F 20-29

Marit Holter
TIPS konsulent ved Sykehuset i Vestfold

TIPS-nettverket
Nettverket er reetablert i 2017. Det er oppnevnt nye TIPS-kontakter i tråd med
funksjonsbeskrivelse for TIPS-kontakt og nytt mandat for nettverket. Dette er forankret i
klinikkledelsen og ligger i det elektroniske kvalitetssystemet.
Første nettverksamling ble arrangert høsten 2017, der 18 personer deltok. Tema for
samlingen var å bli kjent med nettverkets mandat, TIPS-kontaktfunksjonen og
hverandre. I tillegg var det presentasjon av TIPS Sør-Øst; oppgaver og aktuelle
prosjekter. Det ble også lagt planer for nettverksamlingene i 2018. Utenom
nettverksamlinger har kontakt vært opprettholdt via «Nyhetsbrev» med informasjon og
aktuelle artikler.
Nettverk for kunnskapsbasert familiesamarbeid
Det har vært fire samlinger i 2017. Tema for samlingene har vært organisering av
pårørendekurs og undervisning til pårørende, REACT-prosjektet, bruk av klinisk
simulering i opplæring av gruppeledere, mandat for nettverket, litteratur- og
artikkelanbefalinger, erfaringsutveksling og veiledning på enkeltsaker. Antall deltakere
har vært 7- 12 pr. samling. De som møter er fagpersoner som jobber med kunnskapsbasert
enkeltfamiliesamarbeid.
TIPS har arrangert to kurs i bruk av PANSS / SCI-PANSS, vår og høst, med henholdsvis
22 og 18 deltakere. Deltakerne har vært ansatte både ved Sykehuset i Vestfold og
Sykehuset Telemark. Kursholderne er «PANSS-ansvarlige» i DPS’ene og
sykehusavdelingen. Deres funksjon er også å støtte opp under mer systematisk bruk av
PANSS / SCI-PANSS i sine avdelinger.
Pilotering av «REACT»
Prosjektet startet i 2016 og er et nettbasert selvhjelpsverktøy for pårørende til personer
med psykoselidelser. 20 pårørende ble inkludert og mottok veiledning på programmet i 6
måneder. Prosjektet ble avsluttet lokalt til sommeren 2017 med dybdeintervjuer av fem
deltakere og veilederne.
Gjennomføring av Ward Atmosphere Scale
I forbindelse med implementering av «pasientforløp psykose», tidligere gjennomført GAPundersøkelse og klinikkens ønske om å styrke det miljøterapeutiske arbeidet i
døgnseksjoner for personer med psykoselidelser, har det i samarbeid med seksjonsledere
og nøkkelpersoner vært gjennomført Ward Atmosphere Scale-målinger (WAS) ved tre
døgnseksjoner høsten 2017. Målingene fortsetter i 2018 ved ytterligere tre døgnposter.
Resultatene vil være utgangspunkt for kvalitetsforbedringsarbeid i de respektive
seksjoner.
Undervisning og formidling
TIPS har vært involvert i undervisning om tidlig oppdagelse ved alvorlig psykisk lidelse
ved flere seksjoner i klinikken, opprettet samarbeid på systemnivå med
utdanningsavdelingen i Vestfold Fylkeskommune, i tillegg til direkte utadrettet
virksomhet til videregående skoler, helsesøstertjeneste og barneverntjeneste. Det har
vært samarbeid med kommunikasjonsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold (SiV) med
informasjonsarbeid til «publikum» på sosiale medier som Facebook, Twitter, SiV’s
internettside og brosjyremateriell.
Utvikling av digital gap-undersøkelse
Helsedirektoratet har etablert en arbeidsgruppe for prosjektet «Felles digital plattform for
GAP-undersøkelser tilknyttet ulike faglige retningslinjer innenfor rus- og psykisk
helsefeltet». U.t. er en av representantene for TIPS Sør-Øst. Det har i løpet av høsten
2017 vært avholdt tre møter. Arbeidet vil fortsette i 2018.

Ellen Jakslan
TIPS konsulent i Vestre Viken - Drammen

I 2017 er arbeid påbegynt i 2016 videreført med noen endringer.
Undervisning og informasjonsarbeid:
- Informasjon om psykose og betydning av tidlig intervensjon, TIPS-telefon og
behandlingstilbud i TIPS Drammen (for Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik)
- Fokus på personale/samarbeidspartnere som ser unge mennesker jevnlig og kan fange
opp bekymring tidlig: lavterskeltilbud i kommunene, helsesøstre, pedagoger, elever (VGS,
folkehøyskole), NAV
- Bidrag/medarrangør til undervisningsseminar om psykose til pårørende og til
fagfolk/samarbeidspartnere
- Rådgivning i enkeltsaker
- Videreformidling av artikler og kompetansehevingstilbud ved TIPS Sør-Øst
- Informasjon om nettsiden psykose-bipolar med praktisk gjennomgang av strukturen til
behandlere, studenter i veiledning og aktuelle samarbeidspartnere
Implementeringsarbeid
Nettverket KAT for Barn og Unge: Administrasjon av regionalt nettverk som samles to
ganger per semester på TIPS Sør-Øst. Erstatter KAT i BUP fra og med 2017 da nettverkets
målgruppe ble utvidet fra å være et tilbud for terapeuter i BUP i HSØ til også å omfatte
kognitive terapeuter tilknyttet TIPS-team. Begrunnelsen for dette var at 18 år var et
kunstig skille for målgruppen. Antall medlemmer i gruppen og på møtene er med det øket.
Nettverkets formål er å være en arena for erfaringsutveksling og et bidrag til styrket
kompetanse og trygghet hos kognitive terapeuter i psykosebehandling. Deltagere drøfter
kliniske saker med fokus på kognitiv terapi. Kunnskap, artikler o.l. deles. Aktuelt fagstoff
leses felles mellom samlingene og drøftes.
En felles erfaring og bekymring som har hatt fokus siste år er det miljøterapeutiske
tilbudet til nysyke psykosepasienter har fått dårligere kår flere steder når andre
pasientgrupper får behandlingstilbud i samme enheter. Hvordan håndtere faglige
utfordringer knyttet til dette?
Veiledning i kognitiv terapi
Veiledning i gruppe ved BUPA Fjellbrått. Videreføring av veiledning som ble startet i
forbindelse med kurs i kognitiv terapi som ble gjennomført for hele personalgruppen i 2016.
Veiledningens formål er å vedlikeholde og styrke kognitiv tilnærming og kompetanse.
Fokus er i hovedsak på miljøterapi med implementering av Hjelpehånda som
arbeidsredskap, men også individualterapi tas opp til veiledning.
Veiledningen startet som et tilbud for en fast gruppe en gang per måned. Det viste seg etter
hvert vanskelig gjennomførbart bl.a. grunnet turnus og omstillinger. Høsten 2017 ble dette
derfor endret til kortere veiledning hver fjortende dag for samlet sett å nå en større
personalgruppe. Tiltaket fortsetter i 2018.
Annet
Samarbeid med rådgiver for arbeid og psykisk helse med tanke på tilbudet til de yngste i
Jobbmestrende oppfølging mot unge slik at det blir mer fokus på bistand til å fullføre
påbegynt utdanning.
Bidrag til utarbeiding av strukturert poliklinisk gruppetilbud for psykosepasienter.

Charlotte Fredslund Hansen
TIPS konsulent i Akershus universitetssykehus

Ved Ahus har TIPS arbeidet vært preget av mye veiledning, informasjonsarbeid og
organiseringsarbeid. TIPS nettverket har i 2017 ikke hatt nettverksamling som
tradisjonen ellers byr på.
TIPS Nettverket
I løpet av året har konsulenten i samarbeid med divisjonsledelsen ved Divisjon Psykisk
Helsevern og Avhengighet vært forsøkt å samle TIPS nettverket med avdelingsledelse
samt relevante seksjonsledere. Det har ikke lykkes å finne en passende dato, men det
er fastlagt dato for en utvidet TIPS nettverkssamling i februar 2018. Divisjonsdirektør
Øystein Kjos, DPHA er direkte involvert i planleggingen av dette og skal for den
utvidede forsamling informere om TIPS satsing ved sykehuset. Tema som er utarbeidet
er organisering av TIPS tilbudet ved Divisjonen i Ahus.
Etablering av TIPS team
På bakgrunn av ABUP rapport (levert april 2016) fattet ABUP ledelsen vedtak om
TIPS-teams ved alle BUP poliklinikker, organiseringen av disse bestemmes lokalt.
Ytterligere to arbeidsgrupper er nedsatt; en utarbeider anbefalinger om samarbeidet
BUP og VOP; en utarbeider standardiserte retningslinjer for utredning- og behandling.
Standardisering av utredning og behandling
TIPS har vært involvert i arbeidsgruppe om standardisering av utredning og
behandling av psykose og risikogrupper under ledelse av kvalitetsrådgiver Håkon
Ruud. Arbeidsgruppen har utarbeidet EQS prosedyrer publisert i august 2017. Som noe
nytt er det implementert anbefalinger i retningslinjer fra NICE guidelines i forhold til
oppfølging av risikogrupper implementert i retningslinjene.
Deltakelse i samhandlingsprosjektet Follo DPS/BUP
TIPS har på flere måter vært involvert i Samhandlingsprosjektet mellom Follo
DPS/BUP og en rekke kommuner i sektoren v/ prosjektleder Anne-Lise Holmesland,
PhD. TIPS kompetansesenteret har veiledet prosjektet og TIPS konsulenten har
bidratt inn med undervisning og veiledning av deltakere i prosjektet.
Prosjekt "Bedre Psykosebehandling"
Det nasjonale psykoseprosjektet Bedre Psykosebehandling v/ prosjektleder/TIPS
kontakt Kristin Heiervang, FoU, Ahus har mange Ahus-seksjoner involvert per i dag.
TIPS nettverket har bedt om klarere rammer fra ledelsen i forhold til organiseringen
av ulike TIPS – og TIPS relaterte aktiviteter.
Endringsprosess i TIPS organiseringen i Ahus
Den pågående endringsprosessen i TIPS organiseringen ved sykehuset vektlegges
tungt og det samarbeides både sentralt og lokalt. Særlig fokus er det på tidlig
oppdagelse i forhold til risikogrupper, der det er målsetningen er at skal bli lettere å
komme til spesialisthelsetjenesten.
TIPS arbeidet fortsetter i 2018.

Hilde Kristin Aam
TIPS konsulent i Sykehuset Innlandet

Prosjekt "Bedre Psykosebehandling"
Sykehuset Innlandet Div. psykisk helsevern har siden 2016 deltatt i et nasjonalt
kvalitets- og forbedringsprosjekt, «Bedre psykosebehandling»,
http://www.bedrepsykosebehandling.no. Prosjektet er både et forbedringsprosjekt for
fire kunnskapsbaserte praksiser innen behandling ved psykoselidelser, og en
forskningsstudie om implementering av de fire praksisene.
TIPS konsulenten har bidratt med implementeringsstøtte til alle de fire
kunnskapsbaserte praksisene, medikamentell behandling, fysisk helse, familiearbeid
og trening i livsmestring (IMR). Prosjektet vil gi deltagende sykehusdivisjoner
kompetanse på implementering og endringsarbeid. TIPS konsulenten har fulgt
veiledningsprogram for å være implementeringsveileder.
Nye rutiner ved forespørsler om undervisning
Det er nå innarbeidet at forespørsler om undervisning sendes direkte til TIPS
enhetene og TIPS fagteam. TIPS fagteam ønsker å satse på opplysningskampanjer på
nett og sosiale medier. Det har blitt laget en video rettet mot elever i videregående
skole. E-læringskurs er også et satsingsområde. Det første e-læringskurset rettes mot
fastlegene og heter «Fare for alvorlig psykisk lidelse – snarvei til hjelp».
SIMInnlandet
Undertegnede har også gjennomført kurs i regi av SIMInnlandet, https://sykehusetinnlandet.no/avdelinger/siminnlandet, for å bli godkjent fasilitator innen medisinsk
simulering i psykisk helse. Ønsket er å tilby simuleringstrening i tillegg til
undervisning som et ledd i varig implementerings- og endringsarbeid.
TIPS familieforum
TIPS familieforum bestående av fagpersoner fra TIPS Sanderud og TIPS Reinsvoll er
etablert. Familieforumet møtes ca. tre ganger i halvåret. Det er gjennomført
familieskole i samarbeid med TIPS Sør-Øst og TIPS Østfold.
Familienettverksmøter er gjennomført to ganger med tema «erfaringer med
simuleringstrening» ved undertegnede og «erfaringer og videre planer rundt
Familiestøtteprogrammet, http://www.rus-ost.no/, samt informasjon om de
viktigste punktene i pårørendeveilederen» ved Tone Lise Brattrud. Siste
nettverksmøte oppsummerte Liv Nilsen fra sin doktorgradsstudie om PEF og
tidlig psykose.
TIPS Nettverket
TIPS nettverksmøte er gjennomført en gang med temaet «Nye perspektiver i
behandling av psykoselidelser. Tidlig intervensjon på tvers av diagnoser, medisinfri
behandling, bruk av teknologi i behandling, f.eks. virtual reality og avatarterapi, ny
norsk nettside og mobil app for personer med psykoselidelse og bipolar lidelse (TIPS
Sør-Øst)». Presentert av Carmen Simonsen og Elisabeth Ann Barrett. Begge ansatt
ved TIPS Sør-Øst.
I 2017 har TIPS Innlandet satt fokus på muligheten til å velge medisinfri behandling,
https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/medisinfribehandling-. Dette arbeidet har medført å sitte i en arbeidsgruppe for divisjonen samt
delta på kurs og fagdager om medisinfrie tiltak i landet. TIPS fagteam har i
forbindelse med dette brukt 2017 til å utarbeide et elektronisk TIPS-dataregister.

Fag-og kvalitetsarbeid ved TIPS Sør-Øst
Kompetansetjenesten driver, og er involvert i, fagutviklingsarbeid og
kvalitetsarbeid. Det er et sentralt mål å bidra til å forbedre tjenestene for tidlig
intervensjon både faglig og på systemnivå. Bruk av ny teknologi er en naturlig
ingrediens i disse arbeidsoppgavene.

Felles, digital plattform for gap-undersøkelser
Gap-undersøkelser er en måte å kartlegge klinisk praksis opp mot sentrale anbefalinger for
utredning, behandling og oppfølging av pasienter. Ved å gjennomføre en slik undersøkelse
kan man identifisere eventuelle gap mellom egen praksis og anbefalingene, og ut i fra dette
velge noen forbedringsområder som man ønsker å jobbe videre med.
Nasjonal kompetansetjenesten ROP har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å opprette en
nasjonal arbeidsgruppe som skal utvikle en felles digital plattform for gap-undersøkelser.
Undersøkelsene er tilknyttet de nasjonale faglige retningslinjene innen rus og psykisk helse.
TIPS Sør-Øst sitter i denne arbeidsgruppen som representant for retningslinjen for
psykosebehandling, og har tidligere utviklet en gap-undersøkelse som er testet og benyttet i
helseforetak i Helse Sør-Øst.
Arbeidsgruppen skal ferdigstille sitt arbeid i løpet av 2018.

Etablering av TIPS-tjenesten ved Oslo universitetssykehus
1. mars gikk startskuddet for den
nyetablerte TIPS tjenesten i Oslo
universitetssykehus
Oslo universitetssykehus har etablert
ett felles telefonnummer alle kan ringe
ved mistanke om psykose eller alvorlig
psykisk lidelse.
Den nye TIPS-tjenesten ved klinikk
psykisk helse og avhengighet er én av
løsningene som nå etableres etter
gjennomføringen av
innovasjonsprosjektet «Hjelp meg, det
haster - veien inn for alvorlig psykisk
syke» som har pågått i klinikken siden
2015.
Pasienter, pårørende, fastleger og andre
skal slippe å lure på hvor de kan ta
kontakt dersom det er mistanke om
psykose. Det er ett telefonnummer til
direkte kontakt med en spesialist på
psykose.
Det er TIPS teamet ved Nydalen DPS som
betjener telefonen i normal kontortid.
Overlege Lars-Christian Berentzen leder
TIPS teamet ved Nydalen DPS, og det er
her tjenesten skal ha sin kjerne i dette
første året.
Tjenesten dekker hele OUS og det er et
godt samarbeid med Søndre Oslo DPS.

Hva tilbyr TIPS-tjenesten?

Gjennom denne tjenesten skal Oslo universitetssykehus alltid vurdere og reagere ved minste
mistanke om psykose, og alltid hjelpe et steg videre til rett behandling, uavhengig av resultat
ved vurdering.
Henvisning er ikke nødvendig. Alle kan ringe dersom det er mistanke om psykose.
Telefonen besvares mellom kl. 08.30 og 15.30.
Etter en kort samtale vil man få avtale om time, eller veiledning videre.
Avtalen skal foreligge innen 48 timer.
Timen skal tilbys innen 14 dager.
Opplever du at dette ikke blir fulgt opp? Meld ifra til tjenestegaranti@ous-hf.no

De etablerte TIPS-teamene i Oslo universitetssykehus, som har fungert i mange år både i
voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien, har vært sentrale i prosjektet. Nå
slår man seg sammen og fronter TIPS-tjenesten som én sammenhengende og
samarbeidende tjeneste på tvers i sykehuset.
Klinikkens fagpersoner gjør en formidabel jobb med høy faglig kvalitet i alle ledd, så det
er ikke her skoen trykker. Det er snarere på systemnivå at det blir vanskelig for
pasienter, pårørende og fastleger å orientere seg og finne fram eller komme til riktig
behandlingsted. Å utnytte spesialkompetanse på en god måte, på tvers i klinikken, er
også en utfordring.
For å kunne dra bedre nytte av den kompetansen som finnes internt på sykehuset har vi
også samlet eksperter fra ulike fagfelt i en egen dedikert ressursgruppe som skal støtte
TIPS-tjenesten. Dette er spesialister fra både ARA, traumefeltet, bipolarfeltet,
personlighetspsykiatri, nevrohabilitering, rusfeltet og barne- og ungdomsfeltet.
Målet er å sette pasienten i sentrum og trekker inn ulik kompetanse fra et tidlig
tidspunkt når man er usikre på hvordan symptombildet skal tolkes. Dette vil
forhåpentligvis gi et bedre og raskere grunnlag for videre planlegging av behandling.
Tjenesten skal evalueres av TIPS Sør-Øst i løpet av vår/høst 2018.
Prosjektet har vært støttet med midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nettportal for pasienter med psykose- eller bipolar lidelse: www.psykose-bipolar.no
«Hjelp meg, det haster» -prosjektet avdekket
et stort behov for mer samlet og
kvalitetssikret informasjon for både
pasienter og deres pårørende.
Derfor ble det utviklet en ny nettportal med
informasjon og ressurser spesifikt rettet mot
pasienter med psykose- og bipolar lidelse.
Temaene og tekstene er utarbeidet i tett
samarbeid med tidligere og nåværende
pasienter.
Nettportalen er finansiert med støtte fra
Helsedirektoratet.
Innholdet er utformet med utgangspunkt i
hva du som pasient har behov for å vite både
før, under og etter behandling. Tanken er at
portalen også kan være et nyttig
hjelpemiddel for klinikere når de
kommuniserer med sine pasienter.
Det har vært særlig viktig å kvalitetssikre
innhold i samarbeid med personer med
egenerfaring. Derfor har TIPS Sør-Øst hatt
med personer fra Idépanelet i utviklingen av
alt innhold. De har bidratt med tekster og
muntlige innspill, i fokusgrupper og
individuelt. For kvaliteten på resultatet har
dette vært helt uvurderlig.
Alle øvrige forfatterne som har bidratt til
nettsiden har klinisk erfaring med
behandling av psykoselidelse og bipolar
lidelse, og mange har forskningsbakgrunn
fra de samme feltene.
Det er en kjent sak at forskere har sitt eget
stammespråk. Dette har vi jobbet mye med å
gjøre tilgjengelig, sammen med vårt
kompetente Idépanel.
Det ble laget en egen facebook side
@psykosebipolar som pushkanal for å spre
kjennskap til - og innhold fra nettsiden.
Ved utgangen av året hadde siden i overkant
av 1100 følgere. Innlegget om tidlige tegn på
psykose- og bipolar lidelse har oppnådd
foreløpig største rekkevidde på over 14 000
personer nådd, uten bruk av promotering.

Vi har fått mye positiv tilbakemelding på
nettportalen fra helsepersonell, pasienter og
pårørende.
Det er et mål at innholdet skal
vedlikeholdes, oppdateres og forbedres i
tiden framover. Innholdet vil også være
sentral for utviklingen av
samhandlingsverktøyet Min Pilot.
Det vil også etableres en plan for spredning
og bruk av nettportalen med spesielt fokus
på behandlere som arbeider med
pasientgruppene.

Video: Hva er psykose? - What is psychosis?
Å bidra til destigmatisering av personer med
alvorlig psykiske lidelser er et mål for TIPS
Sør-Øst.
Vi har lage en liten animasjonsfilm om hva
psykose er, med informasjon om at det er viktig
å søke behandling tidlig.
Filmen tar også for seg hva som er vanlige
myter og misforståelser knyttet til
psykoselidelser.
Videoen har blitt spredd i sosiale medier, og er
tilgjengelig på TIPS Sør-Øst sin Youtube
kanal.
Manusarbeid og utvikling av fortellingen i
filmen har vært utført i samarbeid med
filmprodusentene Trist & Traurig.
Stillbilder fra animasjonsfilmen har også blitt
brukt som illustrasjoner på nettportalen
psykose-bipolar.no.
Prosjektet har vært støttet med midler fra
Helsedirektoratet.

Filmen ble lansert med både norsk
og engelsk tale, sammen med
nettportalen 1. mars 2017.
Siden har den også blitt tekstet på
spansk.
Facebook:
240 000 visninger
603 har likt den
875 delinger
Youtube:
4800 visninger

Utvikling av et digitalt samhandlingsverktøy «Min Pilot» (mobilapplikasjon)
for pasienter med psykose- eller bipolar lidelse og behandlere
Dette er et prosjektet er knyttet til helseinnovasjon, og fikk støttet i form av
innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst i 2014.
Vi har samlet inn informasjon fra pasienter, pårørende og helsepersonell gjennom intervjuer
om digitale vaner og ønsker som pasient/helsepersonell. Med denne innsikten har vi arbeidet
med utviklingen av et verktøy utformet som en mobilapplikasjon.
Tanken er at verktøyet skal kunne støtte behandling gjennom å tilby skreddersydde tjenester
for den enkelte pasient. Gjennom applikasjonen kan du som pasient selv velge hvilke
funksjoner som skal være tilgjengelige i forhold til å støtte din bedringsprosess, det kan være
søvn, medisiner, aktivitet, bivirkninger, fysisk helse etc.
Det skal være mulig å dele informasjon med sin behandler, dersom man ønsker dette, og
applikasjonen henter også informasjon fra nettsiden www.psykose-boplar.no. Vi har jobbet
med å utvikle en generisk prototype, med spesielt fokus på søvnmodulen.
Høsten 2017 bevilget Helse Sør-Øst innovasjonsmidler på ytterligere 750 000 kroner til
utvikling av verktøyet.
Prosjektet videreføres dermed i 2018.

Vær en #psyktgodvenn - En antistigma kampanje!
Kampanjen har vært et samarbeid mellom TIPS Sør-Øst, Deichmanske bibliotek,
Grünerløkka, v/avdelingssjef Kenneth K. Langås, Hans Gerhard Meier
Universitetslektor/designer og tekstforfatter Norun Blichfeldt Scherven.
Målsetningen med prosjektet var å jobbe for antistigma av alvorlig psykisk lidelse som
schizofreni og bipolar lidelse, ved å la ungdom selv være med å definere uttrykket på en
antistigmakampanje. Det er generelt lite kunnskap om alvorlig psykisk lidelse, og både
bipolar lidelse og psykoselidelser er beheftet med myter og stigmatiserende holdninger.
Det er mange som tror at man for eksempel ikke kan bli frisk og ikke kan leve et
fullverdig liv om man har, eller har hatt en slik lidelse.
Prosjektmedarbeiderne Hans Gerhard Meier og Norunn Blichfeldt Schjerven gjorde
intervjuer med friske ungdommer, fokusgruppe med ungdommer med psykose og bipolar
lidelse, samt fokusgruppe med foreldre til ungdommer med alvorlig psykisk lidelse.
Under innsiktsfasen kom det frem et stort behov for å fokusere på venner av de som slet.
De betyr mye for unge, og er ofte de som først merker at noe er galt. Det er lite
antistigma- og opplysningsarbeid som retter seg mot disse. Det ble også påpekt at man
ville miste en del om man var for ensidig i fokuset på schizofreni og bipolar lidelse, men
at dette burde flettes inn i kampanjen på mer subtilt vis fordi det føltes fremmed for de
fleste.
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Deretter ble det utarbeidet tekst, grafisk materiell og en film. Idépanelet til TIPS SørØst, med unge brukere, kom med løpende tilbakemeldinger i prosessen. Vi var også i tett
dialog med Mental Helse Ungdom underveis.
Resultatet ble en utstilling i Deichmanske bibliotek Grünerløkka, og et
kveldsarrangement samme sted med paneldebatt med brukere, forsker og venn av en
med psykisk lidelse.
I tillegg ble det utarbeidet en kampanje i sosiale medier som vil løpe frem til sommeren.
Den består av Instagramprofil og Facebookside som foreløpig vil driftes frem til 1 juni
2018. Vi vil vurdere om vi skal fortsette etter dette.
Det er oppmuntrende å se at vi når en yngre aldersgruppe via Instagram. Denne
kanalen driftes av oss, med bidrag blant annet fra Norsk senter for forskning på mentale
lidelser (NORMENT).
Vi har også fått oppmerksomhet via kronikk (Aftenposten), og her er det også planlagt
flere utover våren. Vi har vært invitert til å snakke på NRK radio - Norgesglasset og
Østlandssendingen, og vært gjest i podcasten Pia & Psyken som er Norges største
podcast om psykisk helse.
Som et utgangspunkt var prosjektet ment å avsluttes med utstillingen i Deichmanske
biblioteks lokaler, men vi ser at utvidelsen vi har gjort ved å ta i bruk sosiale medier gjør
at vi når en videre og yngre målgruppe med bred kunnskap om psykisk helse, om
alvorlig psykisk lidelse, og med oppmerksomhet på å bekjempe fordommer.

Vi fortsetter med våre planer, følg med på hva vi gjør
i våre kanaler:

Følg oss på @psykosebipolar

Følg #psyktgodvenn kampanjen på @psyktgodvenn

Følg #psyktgodvenn kampanjen på @psyktgodvenn

Følg TIPS Sør-Øst på YouTube

Kontakt oss:

22 93 10 03

Besøk:
tipsso@ous-hf.no
Sognsvannsveien 21,
Gaustad sykehus,
Bygg 5, 1. etasje

www.tips-kompetansetjeneste.no

@TIPS_Kompetanse

