
#130328 REACT-NOR - react now!
Avstandsoppfølging av pårørende til pasienter med psykose under
koronakrisen.

Application Info

Søknadsid: 130328

Utlysning: Fremleggingsvurdering

Søker: Kristin Lie Romm

Prosjektleder: Kristin Lie Romm

GENERELLE OPPLYSNINGER

1.3 Prosjekttittel

1.3.1 Norsk tittel REACT-NOR - react now!
Avstandsoppfølging av pårørende til pasienter med psykose under koronakrisen.

1.4 Prosjektleder

ID 24170

Fornavn Kristin

Etternavn Romm

Epost k.l.romm@medisin.uio.no

Telefon 97009863

1.5 Forskningsansvarlig

1.5.1 Hvilken norsk
forskningsinstitusjon
er prosjektleder
knyttet til i prosjektet
(Koordinerende
institusjon)?

Oslo universitetssykehus HF

1.8 Begrunnelse for spørsmål om framleggingsplikt

1.8.1 Begrunn hvorfor du er i tvil om prosjektet trenger forehåndsgodkjenning fra REK?

REACT-NOR er et e-læringsprogram for pårørende med psykose utviklet ved Lancaster University. TIPS Sør-Øst har tidligere pilotert
dette i Sykehuset Vestfold med vellykket resultat. Ved søknad til REK i 2016 fikk vi tilbakemelding om at dette ikke var
fremleggingspliktig ID 2016/143. Begrunnelsen var at vi var ute etter å teste kvaliteten på en ny tjeneste, og at dette ikke gikk inn under
REK sitt mandat. Vi er nå i samme situasjon. Vi har fått henvendelser fra ulike HF som ønsker å ta dette i bruk for å ha noe å tilby som
er sikkert. Vi har fått tillatelse til å åpne programmet igjen av de som er ansvarlige for det i England, men ønsker å koble på de samme
målene som vi hadde sist for å se om dette har noen effekt. Det er jo i så fall første gang vi får prøvd dette i en større skala. Spørsmålet
er om dere fortsatt mener dette er unntatt REK og kun behøver godkjennelse av personvernombudet?

PROSJEKTOPPLYSNINGER OG METODE

Oppsummering av forskningsprosjektet



2.1 Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet ønsker å tilby REACT (Relatives Eduction and Coping Toolkit) til pårørende til pasienter med en psykoselidelse for å
avhjelpe situasjonen som har oppstått under COVID-19 krisen. Mange pårørende opplever mindre støtte fra hjelpeapparatet i disse
dager og mye av familiearbeidet er lagt helt ned fordi det innebærer gruppeterapi - som regel enfamile eller flerfamiliegrupper. TIPS
Sør-Øst som vil lede dette prosjektet har vært i kontakt med de ulike HF'ene i helseregionen og med miljøer andre steder i landet, samt
Pårørendeseteret i Oslo. Flere steder opplever både helsetjenesten og de pårørende å stå uten muligheter for tilbud. 

REACT er et e-læringsprogram består av ulike elementer som psykoedukasjon og oppgaver basert på kognitiv terapi sm skal hjelpe
deltagere å applisere kunnekskape til egen situasjon. Programmet bygger på de NICE guidelines for psykosebehandling, som er
tilnærmet like de norske. Prosjektet har tidligere blitt pilotert i Sykehuset Vestfold, ledet av TIPS Sør-Øst som er en regional
kompetansetjeneste. Det ble meget godt mottatt. Pårørende fikk tilbud om å bruke REACT NOR, en norsk oversettelse som var justert
for å passe norske forhold. I tillegg fikk de mulighet til å snakke med en veileder som var utdannet familieterapeut en gang i uken i inntil
6 månder. Denne kontakten foregikk over telefon. Tilbudet ble svært godt mottatt og var lite ressurskrevende sammenlignet med ordinær
gruppebehandling. Vi har nå fått tillatelse til å frigi dette programmet under den pågående krisen, og ønsker i den forbindelse å knytte
noe forskning til dette. 

Det vil være fritt for alle klinikere med bakgrunn i famileterapi ved psykose å delta på en opplæringsmodul ved TIPS Sør-Øst for å bli
trygg på programmet. Denne vil foregå på Zoom eller lignende plattform. Klinikere vil få tilbudet og kan melde seg på kurs. Vi vil bruke
det etablerte Nasjonale nettverket for psykoedukativt familiearbeid til å spre kurstilbudet. De som benytter seg av tilbudet, og pårørende
de ønsker å gi tilbudet til, vil bli bedt om å delta i et forskningsprosjekt. Pårørende og klinikere vil bli bedt om å svare på spørsmål
relatert til ulike aspekter ved stress, programmet og COVID-situasjonen. Data fra kvantitative spørreskjemaer vil sendes via Nettskjema
til Tjeneste for sikker datalagring, TSD. Prosjektet har 4 delmål: 1. Vi ønsker å finne ut mer om hvordan pårørende opplever COVID-19
pandemien, 2. Vi ønsker å undersøke hvordan REACT mottas av klinikere og pårørende, 3. vi ønsker å undersøke fasilitatorer og
barrierer for implementering av REACT-NOR 4. Vi ønsker å regne på kost-nytte av et slikt tilbud som blant annet kan brukes til
avstandsbehandling i fremtiden. I tillegg til kvantitative data som samles inn angående dette, ønsker vi å intervjue klinikere og pasienter i
etterkant om bruken av programmet, og hvordan de ser for seg at dette kan implementeres i klinikk. Manual for disse kvalitative
intervjuene vil utarbeides i løpet av kort tid, og må vurderes på et senere tidspunkt. 

Målet er blant annet å bidra til øket kunnskap om hvordan brå reduksjon av tilbud og karantene virker inn på pårørende, hvordan
helsevesenet opplever å måtte omstille seg med hensyn på nye måter å levere tjenester på, utvikle en nasjonal implementeringsmanual
og beregne hva kost-nytte verdien av et slikt tilbud vil være i et land som Norge basert på tidlige analyser. Vi ønsker å nå flere med
familiearbeid og sikre at helseforetakene klarer å oppfylle kravene i de nye pakkeforløpene med henblikk på familiearbeid. Det er
etablert samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere i dette prosjektet. Vi vil søke penger for å ansette en PhD på et senere
tidspunkt. For øyeblikket haster det med å komme igang.
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Curriculum vitae with track record 
 
*ROLE IN THE PROJECT 

Project manager ☐X Project partner ☐ 

 
*PERSONAL INFORMATION 
*Family name, First name: Romm, Kristin Lie  
*Date of birth: 07.03.1969 
*Sex: Female 
*Nationality: Norwegian 
Researcher unique identifier(s) (ORCID, ResearcherID, etc.): https://orcid.org/0000-0003-1007-8664 
URL for personal web site:  
 
*EDUCATION 
2016  Course in project management, TEKNA 
2015-2016 Course in research management, Copenhagen business school 
2011  PhD: Dissertation date: 28.08.2011. 
 Institute of Clinical Medicine /Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway 
1998  Cand.Med. 
 Institute of Clinical Medicine /Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway  
   
*CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS 
2015-  Head of unit, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose TIPS 

Sør-Øst  (Early Intervention in Psychosis Regional Advisory Unit), Division of Mental 
Health and addiction, Oslo university hospital, Norway 

2016-   Associate Professor Institute of Clinical Medicine /Faculty of Medicine, University of 
Oslo, Norway  

2012-2014  Senior consultant, TIPS Sør-Øst, Division of Mental Health and addiction, Oslo 
University Hospital, Oslo, Norway 

2011-2012  Resident in psychiatry, Division of Mental Health and addiction, Oslo university 
hospital, Oslo, Norway 

2010-2011 Acting leader Unit for psychosis research, TOP  (part of Norment – Norwegian 
centre for mental health research), Division of Mental Health and addiction, Oslo 
University Hospital, Oslo, Norway 

2006-2011 PhD Candidate and Resident in psychiatry, Seksjon for psykoseforskning, Division 
of Mental Health and addiction, Oslo University Hospital, Oslo, Norway 

2002-2006 Resident in psychiatry, Frederiksberg and Amager hospital, Copenhagen, Denmark 
2001-2002 General practitioner, Stovner medical centre, Oslo, Norway 
 
SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS AND RESEARCH FELLOWS (if applicable) 
2014-2018 1 PhD: Co-supervision of Candidate Erlend Strand Gardsjord, Institute of Clinical 

Medicine /Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway  
 
TEACHING ACTIVITIES (if applicable)  
2016- Associate Professor in psychiatry – Institute of Clinical Medicine /Faculty of 

Medicine, University of Oslo, Norway. Responsibility for teaching psychiatry each 
semester for students in their 8th semester of medical school. 

2018 Teaching at Diakonhjemmet for nurses graduating to Psychiatric nurses. 
 
ORGANISATION OF SCIENTIFIC MEETINGS (if applicable) 
2016- Member of the organizational committee for the annual Bergen early psychosis 
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symposium, Bergen, Norway 
2016-  Member of the committee for the biannual Inspirasjonskoferansen at Gardermoen 

about cognitive therapy 
 
INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES (if applicable) 
2017 Member of the Committee for the PhD dissertation of Ashley Muller at the University 

of Oslo 
2016 Member of the Committee for the PhD dissertation of Eline Borger Rognli at the 

University of Oslo  
2012  Member of the Committee for the PhD dissertation of Anne Høye at the University 

of Tromsø 
 

 
PROJECT MANAGEMENT EXPERIENCE (if applicable)  
2019 -   Project manager of a creative writing course for patients with psychosis in 

collaboration with VID Specialized University and Institute for health and society, University 
of Oslo 

2017 -  Project manager of a pilot study testing how REACT – an e-learning program for 
relatives of people with psychosis would apply to a Norwegian setting. The program was 
developed by NHS and Lancaster health care trust, and the pilot was carried trough in 
Vestfold.  

2016 –   Project manager of the development and prototyping of ITandem (former work title 
MinPilot) 

2016-2018  Project manager for a new homepage for patients and relatives with psychosis or 
bipolar disorder www.psykose-bipolar.no, which now is listed as a source at Helsenorge.no 
and NRK 

2015-2017 project manager of “hjelp meg, det haster» a service design project leading to a low 
threshold access to care service for people with early signs of psychosis. 

 
COMMISSIONS OF TRUST (if applicable) 
2017-  Member of the Board of innovation in Oslo university Hospital 
2017- Reviewer in Early intervention in psychiatry 
2018- Reviewer in Schizophrenia Bulletin 
2017- Reviewer for Tidsskriftet for den norske legeforening 
 
MEMBERSHIPS OF ACADEMIES / SCIENTIFIC SOCIETIES (if applicable) 
2013-2019 Member of the Committee of for ethics and basic problems in psychiatry, the 

Norwegian medical association. 

2018-  Member of IEPA – Early intervention in mental health – International organization  

 
MAJOR COLLABORATIONS (if applicable) 
Professor Ingrid Melle, Trine Vik Lagerberg and Thomas Bjella: Psychosis, bipolar disorder and 
ehealth (ongoing),  Norment – Norwegian centre for mental health research, Oslo university hospital, 
Norway 
Professor Fiona Lobban, implementation reserch on ehealth and relatives of people with psychosis 
(ongoing),  The Spectrum Centre for Mental Health Research, Lancaster Unviersity, UK 
Professor Reidar Pedersen- implementation research about family therapy (ongoing) - Centre for 
Medical Ethics, University of Oslo, Norway 
Kari Kværner- ehealth and implementation (ongoing) – Centre for connected care C3, University of 
Oslo, Norway 
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Track record 
 
1. The total number of publications in international peer reviewed journals: 22. Total number of 

publications in PubMed:25. Hindex in google scholar: 13, Citations: 520 

2. List of 10 publications during the last 10 years: 

1: Romm KL, Gardsjord ES, Gjermundsen K, Ulloa MA, Berentzen LC, Melle I. 

Designing easy access to care for first-episode psychosis in complex 

organizations. Early Interv Psychiatry. 2019 Mar 27. doi: 10.1111/eip.12802. 

[Epub ahead of print] PubMed PMID: 30919597. 

 

2: 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, Melle I. Depression and functioning 

are important to subjective quality of life after a first episode psychosis. 

Compr Psychiatry. 2018 Oct;86:107-114. doi: 10.1016/j.comppsych.2018.07.014. Epub 

2018 Jul 30. PubMed PMID: 30114656. 

 

3: Simonsen C, Faerden A, Ueland T, Vaskinn A, Bjella T, Andreassen O, Romm KL, 

Melle I. Self-rated disability in first treated episode of psychosis: A 1-year 

follow-up study. Compr Psychiatry. 2018 Aug;85:48-54. doi: 

10.1016/j.comppsych.2018.06.004. Epub 2018 Jun 19. PubMed PMID: 29981504. 

 

 

4: 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. 2018 Mar;193:364-369. doi: 10.1016/j.schres.2017.07.006. Epub 2017 Jul 9. 

PubMed PMID: 28701275. 

 

 

5: 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. doi: 10.1016/j.psychres.2017.04.050. Epub 2017 Apr 24. 

PubMed PMID: 28460281. 

 

6: Gardsjord ES, Romm KL, 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, Røssberg JI. Subjective quality 

of life in first-episode psychosis. A ten year follow-up study. Schizophr Res. 

2016 Apr;172(1-3):23-8. doi: 10.1016/j.schres.2016.02.034. Epub 2016 Mar 2. 

PubMed PMID: 26947210. 

 

7: Romm KL, Rossberg JI, Hansen CF, Haug E, Andreassen OA, Melle I. Self-esteem  

is associated with premorbid adjustment and positive psychotic symptoms in early  

psychosis. BMC Psychiatry. 2011 Aug 19;11:136. doi: 10.1186/1471-244X-11-136. 

PubMed PMID: 21854599; PubMed Central PMCID: PMC3180364. 

 

 

8: Romm KL, Melle I, Thoresen C, Andreassen OA, Rossberg JI. Severe social 

anxiety in early psychosis is associated with poor premorbid functioning, 

depression, and reduced quality of life. Compr Psychiatry. 2012 Jul;53(5):434-40. 
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doi: 10.1016/j.comppsych.2011.06.002. Epub 2011 Aug 6. PubMed PMID: 21821242. 

 

9 : Romm KL, Rossberg JI, Berg AO, Hansen CF, Andreassen OA, Melle I. Assessment  

of social anxiety in first episode psychosis using the Liebowitz Social Anxiety 

scale as a self-report measure. Eur Psychiatry. 2011 Mar;26(2):115-21. doi: 

10.1016/j.eurpsy.2010.08.014. Epub 2010 Oct 30. PubMed PMID: 21036553. 

 

10: Romm KL, Rossberg JI, Berg AO, Barrett EA, Faerden A, Agartz I, Andreassen 

OA, Melle I. Depression and depressive symptoms in first episode psychosis. J 

Nerv Ment Dis. 2010 Jan;198(1):67-71. doi: 10.1097/NMD.0b013e3181c81fc0. PubMed 

PMID: 20061872. 

 
 
3. Leadership and industrial partnership in innovation: 
 iTandem is developed within a public framework, but the project is among Inven2’s projects 
considered for possible collaboration and partnership with an industrial partner. Both Psykose-
bipolar.no, “Hjelp meg, det haster” and iTandem has made use of design expertise and 
innovation methods during the developmental processes.   
 

130328-0-8-1 CV for prosjektleder-ansvarshavende-CV Kristin Lie Romm.pdf



Title: REACT-NOR – react now. 
Remote family therapy during the corona crisis. 

REACT-NOR (Relative Education and Coping Toolkit – Norway) is an e-learning program helping 
relatives and friends of people experiencing a recent onset psychotic episode to cope with symptoms 
and engage in the recovery process. In this study The program has been made available during the 
corona-crisis to help alleviate the void parents now may be suffering since the mental health care 
services has been partly shut down. Much of the care burden has been placed on the relatives, with 
limited or no support. REACT-NOR is supported by a skilled family therapist and makes family therapy 
available through telephone while using REACT-NOR as a supplement for psychoeducation and 
introduction to problem-solving and self-care.  

Background and rationale: 
This research addresses the problem that relatives of people with psychosis do not receive adequate 

support during the corona pandemic as most of the mental health care institutions has reduced their 

face-to face contact. Relatives of people with severe mental health problems often face considerable 

problems at the emotional, financial and practical level 1,2.  Despite providing the vast majority of care, 

and thus saving society considerable costs 3, - families often experience inadequate support from the 

mental health care system 4,5. At the moment, the need for care is likely to be greater than ever, as 

many patients will be getting much less attention from the health care institutions, as they are 

occupied with prevention of corona outbreak and struggling to give a minimum of help to those who 

are most in need. However, little is known about how relatives experience the impact of the 

consequences of the COVID-19 pandemic in relation to their role as carers. 

This study aims to assist the health care services during these times by offering to implement the 

Norwegian translation of REACT. REACT is developed in the UK by Lancaster university under 

supervision of Professor Fiona Lobban et al. It aimes to meet the clinical recommendations from the 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) to offer education and support to all relatives 

of people with psychosis 6. This is a supported self-management intervention tool. Early testing 

showed its ability to reduce stress and increase relatives’ coping strategies 7. It has been piloted in 

Sykehuset Vestfold and proven to be well received. In Vestfold, skilled family therapists did their 

support work over the phone after a first face-to-face meeting. The relatives were offered access to 

REACT-NOR and the ability to talk to the therapist once a week during a period of 26 weeks. The data 

from this pilot project are soon to be submitted for publication, showing that it was positively received 

and with less time spent to support it than expected. As such we believe that under these 

circumstances, REACT-NOR could enable the health care services to maintain the recommendations 

for family therapy to this group, and through this service, potentially fill a void in a very challenging 

period for many relatives. We want to offer this framed as a research project as we need more data 

to explore its potential. Identifying factors which support successful implementation of REACT creates 

new knowledge with the potential to change existing practice, especially towards remote care. The 

findings from this study could also inform the implementation of other online supported self-

management interventions. 

Aim: 
The study aims to: 
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• Increase the understanding of how relatives experience the impact of COVID-19 in relation to 

their role as carers. 

• Investigate the impact of REACT-NOR on relatives’ outcomes in Norway. Outcome measures 

will assess relatives’ distress (The Relatives Stress scale) and expressed emotions (The Family 

questionnaire).  

• Understand the critical success factors, facilitators, barriers and resources needed to integrate 

an online supported self-management intervention for relatives of people with psychosis into 

routine clinical care in Norway.   

• Clarify which further modifications of REACT-Nor are needed to entail successful outcomes 

in Norway. 

 

Objectives: 

• Investigate the impact of COVID-19 on relatives of people with psychosis. 

• Investigate how REACT-NOR is received by the relatives. 

• Investigate the impact of REACT-NOR on self-reported relatives’ outcomes 

• Identify possible success factors, facilitators and barriers to implementation of REACT-NOR 

in Norway.  

• Identify the modifications needed to implement REACT-NOR in Norway. 

• Identify the resources (and costs) estimated for implementation of REACT-NOR in a 

Norwegian context. 

 

Research plan / design: 

REACT-NOR  

The REACT intervention was designed to meet the needs of relatives and close friends of people with 

recent onset psychosis. REACT-NOR is translated from the English version with some small 

modifications to fit the Norwegian Health care system. It consists of an online toolkit with support to 

use the toolkit offered by a supporter from the clinical services using telephone. 

The development of the REACT intervention was informed by (i) a systematic review of interventions 

reporting on outcomes for relatives of people with psychosis (10); (ii) a series of focus groups with 

relatives, co-facilitated by a relative (11); (iii) clinical and personal expertise within the research team 

(consisting of relatives, clinicians, and academics); and (iv) extensive feedback from service users and 

relatives throughout the development process.  

The toolkit is comprehensive and modular in format so that the content is divided into manageable 

sections which can be used flexibly depending on the individual needs of the relative. These include: 

Introduction to REACT-NOR; What is Psychosis?; Managing Positive Symptoms; Managing Negative 

Symptoms; Dealing with Crises; Dealing with Difficult Behaviour; Managing Stress – Thinking 

Differently; Managing Stress – Doing Things Differently; Understanding Mental Health Services (how 

to get the help you need); Treatment Options; The Future; Resource Directory; Jargon Buster. The 

Resource Directory is edited to fit Norwegian services.  

Although the information is about people with psychosis in general, the toolkit is designed to help 

relatives to make this information specific to their family by identifying key questions they may need 
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to ask to get the information they require. Case examples are used extensively to aid illustration. The 

content of the toolkit reflects the key ingredients in existing evidence-based family interventions.  

All relatives are given access to the REACT-NOR site and are supported in the use of the toolkit by a 

trained family therapist (FT) currently working in a clinical service team.  

The family therapist will be trained to use REACT-NOR using standardised online training materials 

provided by the research team at the Early Intervention in Psychosis Advisory Unit for South East 

Norway (TIPS SE) over Zoom or Skype for business.  

Previously procedure recommended that relatives were offered an initial session in which they were 

introduced to the toolkit (either face to face or over the telephone). Under these circumstances, the 

first contact will be either by a safe video-link offered by the different health trusts, or by phone. 

Support is then offered a maximum of 1 hour per week over 3 months. To ensure that communication 

is maintained, supporters are asked to contact relatives monthly as a minimum if relatives do not 

respond to appointments or initiate any contact. Support is targeted at helping relatives to identify 

the key difficulties they face and guiding them to find the most relevant information and strategies in 

the toolkit. Discussion then focuses on making these general principles as directly relevant as possible 

to each individual relative and help relatives to try out new strategies and reflect on the impact of 

these. The toolkit and the support are designed to make the intervention enactive rather than 

symbolic - it encourages relatives to actively practice new skills, rather than just providing information.  

The training focuses on the key areas of motivation to engage with the toolkit, active listening and 

empathy, identification of key problem areas, and how to support relatives to use the toolkit to best 

meet their specific needs.  

Design 

The research has a theory driven case study design, which will allow investigation of how the 

Norwegian translation is received by relatives in a Norwegian setting. It will also in part investigate the 

process and potential health value of implementing REACT-NOR in a real-world setting in Norway. 

Furthermore, it will identify possible barriers to implementation as it is experienced at the test sites. 

There will be some modifications to REACT-NOR based on the previously conducted pilot-study with 

e.g. better description of negative symptoms and cognitive remediation. Further basis for 

improvement will also be identified during this study.  

Quantitative methods will be used to assess outcomes for relatives, and the resources needed and 

factors impacting the implementation process.  Qualitative methods – semi-structured interviews will 

be conducted by clinical staff at TIPS SE and Centre for Connected care at Oslo university Hospital via 

Zoom-meetings with representatives from the participating Health Trusts to ensure information about 

local factors influencing implementation. Topic guides will focus on enhancing understanding of the 

factors which influence successful implementation of REACT. 

Setting 
The pilot study will be conducted in Norway, and we will use the existing National network for family 

therapy consisting of family therapists from all of Norway. The different health trusts will be invited 

to a zoom-course in REACT-NOR at TIPS SE. There will be an invitation sent to the network. We will 

start with a small group to test out how the video sessions are working, and then allow for more 

participants after adjustments. Kristin Lie Romm has experience with teaching via Zoom as she has 
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been associate professor at the University during the COVID-19 crisis.  There will be a waiting list to 

attend the course, if there are too many applicants. We will run this course as long as it is necessary 

to make people able to use the program. This will be a priority at TIPS SE.  The course will include a 

spedific module for how to work with relatives during the COVID-crisis based on collaboration with 

Professor Douglas Turkington, UK who is an expert in cognitive behavioural therapy for psychosis. At 

the moment he is supervising groups who offer CBT for relatives in Seattle during the COVID-19 

crisis. After the course, each FT will be asked to participate in the study and ask relatives to 

participate. 

Relatives of patients in treatment for a psychosis and relatives to patients who already have been 

admitted before the trial start will be offered to participate. The program will be available at TIPS 

Sør-Øst web site. A video explaining the program and how it will be applied will be made available as 

well.  

Participants, i.e. both FTs and relatives will receive a link through nettskjema at TSD (Services for 

sensitive data, provided by the University of Oslo) to sign an electronic consent. However, we will 

not exclude anyone from using REACT-NOR if they do not consent as help should be offered to all by 

ethical reasons during these times. All relatives will be approached through the health worker who is 

responsible for the treatment of their relative. The health worker must be a trained FT, who has 

participated in our zoom-course. The FT is responsible for the contact with TIPS SE. 

 

Data collection 

Quantitative data collection  

Relatives who consent to participation will be invited to take part in the collection pre and post 

intervention. We will collect sociodemographic data on gender, age, number of month caring for a 

person with psychosis (from start of treatment in specialist health care), relation (mother, father etc), 

work status. The clinicians will be asked about age, gender, profession, for how long they have been 

working as family therapists and in which Trust they are employed. In addition, participants will be 

asked to answer the following questionnaire: 

1. Relatives stress scale (RSS) - assess levels of stress 8,9. (relatives, pre and post) 

2. The Family Questionnaire – assess level of expressed emotions10. (relatives, pre and post) 

3. COVID 19 - Relatives Impact Assessment - (Pårørenderollen under COVID-19) – assess level of 

distress of the corona virus situation.  (relatives, pre – made by the project group) 

4. System Usability scale – assess how REACT-NOR is experienced11. (clinicians and relatives, 

post) 

5. REACT-Feedback Form (relative and clinician version) – assess specifically the perceived value 

of REACT and its different modules. (relatives and clinicians, post – made by the project group)  

6. Time and Resource Schemes (relative and clinician version) – assess time and resource 

investment needed for implementation. (relatives and clinicians, post – made by the project 

group) 
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Qualitative data collection: 

Information about barriers and facilitators to the implementation of REACT will also be collected 

through qualitative interviews with selected FT’s from the different trusts focussing on evidence, 

context and facilitation. This will be conducted through a secure video link such as Lync, Helsenett or 

another secure platform approved by Oslo University Hospital. Questions will focus on aspects such 

as the logistics and effectiveness of the support provided, and on how well REACT fits with the existing 

clinical service structure.  

Data analysis 

Quantitative data will be analysed in order to present outcomes in a clinically meaningful way to 

Norwegian services, using SPSS. Qualitative data will be analysed according to Malterud12. 

Dissemination and projected outputs 

• Publication of journal articles reporting research findings, nationally and internationally. The 

first paper will be about the COVID-19 situation.   

•  Dissemination events / forums (re supported self-management interventions / international 

roll out of online interventions / interventions for carers and relatives).  

• We will aim to use the findings from the study to develop a National Implementation Plan 

for use in Norway to facilitate the roll out of REACT, which could feature a step-by-step 

guide to successful implementation of REACT.  

Timetable   

Pre – start (April 2020)  

Agree / finalise outline research protocol.   

• Application to REK and PVO 

• Supporters training program starts 

 

Phase 1 (May 2020):  

• Finalise upgrade of REACT-NOR based on the pilot-study in Vestfold.  

• Finalise detailed research protocol. 

• Finalise procedure for reimbursement and how to document the use in journal. 

• Clinical staff completes online supporters training.  

• Informing relatives about REACT and inviting them to use REACT / participate in the research 

study.  

•  

Phase 2 (May 2020 – Feb 2021): 

• Relatives in Norway who show interest in participating receive one to one introduction to 

REACT-NOR from FT by Skype or telephone.  

• Relatives and clinicians use REACT for 4 months, completing questionnaires at baseline and 4 

months as described above. 

• When we have included 20 relatives and they have used the program in 6 weeks, we will 

analyse their baseline data firstly to get an idea about the impact of the COVID-19 and 
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interview some of the relatives and clinicians providing the care to be able to get some 

preliminary results  regarding the COVID-19 situation. These data will be published in a 

separate paper 

• Continuous recruitment for 6 months. We will aim for 100 participants.  

• The final qualitative interviews about the implementation process will be conducted as soon 

as possible after the last included patient has finalized the program. 

 

Phase 3 (March– May2021): 

• Analysis of data.  

• Dissemination of findings. 

 

Ethical considerations: 
We will collect data on the carers well-being and how they perceive their role and situation as care 

givers. The major challenge is the amount of time the participants have to put into the project. 

However, if they do not find it useful, they will probably not use the program. They will be contacted 

by the support nurse monthly to check in on how they are doing to make sure there are no 

complications related to the program. This can be annoying, but on the other hand is not time 

consuming. If the support nurse hears about any major problems related to the participant or the 

patient they are caring for, they will be advised to contact the appropriate help.  

Data security: 
Those who consent to participate will receive their own project number, and the key between the 

number and their security number will be handled separately from each other. The key will be in 

Medinsight. Furthermore, all electronic data will be handled by TSD. Data from the interviews will be 

taped. Questionnaires will be sent to the participants through “nettskjema”. Tapes from the 

qualitative interviews will be kept in a secure firesafe locked archive until they are transcribed. After 

transcription, the files will be deleted, and the transcripts will be stored at the hospitals research 

server. The participants can withdraw their data at any time as long as the results are not published. 

We will not collect any data about the patient they care for other than how many months the person 

has been suffering from a psychotic illness. We adhere to all regulations for person- and information 

security (GDPR), which is also stated in the program. The level of use of each module in REACT-NOR 

using web analytic statistics will be measured. We will not able to trace any IP-adresses as these are 

encrypted.  

 

Organisation and collaboration: The project will be based in TIPS SE. TIPS SE is a regional advisory unit 

with extensive expertise on psychosis and bipolar disorder. With an extensive clinical network in the 

health region, TIPS SE is already an excellent disseminator of knowledge and a well-known link 

between research and practice.  They have responsibilities regarding education and implementation 

of treatment according to national guidelines in the region.  

Project managment: Kristin Lie Romm is a psychiatrist, PhD, Head of TIPS SE and Associate Professor 

at the University of Oslo. She has extensive knowledge on severe mental illness and comorbid 

disorders through previous research and vast clinical experience. She has been leading a service 

130328-0-8-2 Kort prosjektbeskrivelse-REACT NOR - Prosjekbeskrivelse REK og PVO 8.04.pdf



design project in OUS, managing to change the pathway to care for people with early psychosis 13, 

and was responsible editor on the subsequent web page www.psykose-bipolar.no directed towards 

patients. She has led the  pilot study in Vestfold piloting REACT   

Professor Ingrid Melle is leading the clinical research group at NORMENT. The current project will be 

part of this group. She has in depth experience with organizing complex research studies and long-

term practical experience with follow-up studies through the planning and implementation of the 

TIPS study and her work as co-leader of NORMENT.  

Project participants and competence: Resources from TIPS SE are involved in all stages of the process 

with Erlend Mork PhD, Clinical psychologist as a co- lead. Inger Stølan Hymer and Marit Holter are 

Psychiatric nurses and specialists in family work. They will be responsible for the teaching program 

and supervision of FT’s during the intervention. Kristine Gjermundsen is a communication advisor 

and responsible for the REACT-program and the platform. Siri Sæland who holds an administrative 

position will be responsible for the courses.   

NORMENT (Norwegian Center of Mental Health Research): Trine Vik Lagerberg: PhD, Clinical 

psychologist, Head of Section for Psychosis Research, NORMENT and involved in research protocole.  

C3 - Centre for Connected Care (Center for Research-based Innovation): Professor Kari J Kværner, 

MD, PhD, CEO of C3 at Oslo University Hospital,  Linn Nathalie Støme, MSc and post-doc at C3, Trust 

Saidi, post-doc at C3. KJK and LNS will be in charge of early health value assessments and TS will 

interview selected participants about their experience with REACT. 

Fiona Lobban: Professor, Clinical psychologist, Associate Director of Spectrum Centre for Mental 

Health, Lancaster University, UK has extensive experience with large e-health projects in the UK and 

was leading the development of REACT. She has a special focus on implementation and evaluation 

technology, which is valuable for evaluation of the implementation process. 

Wenche ten Velden Hegelstad is a clinical consultant Psychologist, PhD and researcher at Stavanger 

Universitetssykehus in PI TIPS Clinical Research in Psychosis. She will be a collaborating partner 

together with Kristin Hatløy who is leading the family work in Stavanger university hospital.  

 

Douglas Turkington, MD, Newcastle University, UK, is a major research figure within the history of 

the development of cognitive behavioral therapy (CBT) for schizophrenia. He will collaborate on 

educational material for work with relatives during the COVID-19 crisis. This will be used as part of 

the training program.  
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Sett kryss på det svaret som passer for deg     Dato………………

Slektskap/relasjon: 
mor/far
ektefelle
søsken
Annet(spesifiser)

Aldri/
veldig 

sjelden

Sjelden Ofte Veldig 
ofte

1 Jeg forsømmer egne behov av hensyn til han/henne
2 Jeg må gjenta spørsmål for at han/hun skal gjøre noe.
3 Jeg lurer på hva som skal skje med han/henne
4 Han/hun irriterer meg.
5 Jeg grubler på årsaken til hans/hennes sykdom
6 Jeg må ta meg sammen for ikke å kritisere han/henne
7 Jeg sover ikke på grunn av han/henne
8 Det er vanskelig for oss å bli enige
9 Når jeg bekymrer meg for han/henne, holder jeg det for 

meg selv
10 Han/hun setter ikke pris på det jeg gjør for han/henne
11 Jeg vurdere mine egne behov som mindre viktig
12 Han/hun går meg på nervene
13 Jeg er svært bekymret for han/henne
14 Han/hun gjør enkelte ting av ondskap
15 Jeg har tenkt at jeg selv ville bli syk 
16 Det irriterer meg at han/hun konstant ønsker noe fra meg
17 Han/hun er en viktig del av livet mitt
18 Jeg må insistere på at han/hun må oppføre seg annerledes 
19 Jeg må forsake viktige ting for å bli i stand til å hjelpe han/

henne
20 Jeg blir ofte sint på han/henne

Georg Wiedermann et al., Psych.Research 2002, vol.109,3, 265-279. 
Oversatt til norsk ved A. Fjell, 2007

33ARBEIDSARK FOR GJENNOMFØRING AV PSYKOEDUKATIVT FAMILIESAMARBEID

ARBEIDSARK 23

The Family Questionnaire
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På rørenderollen under COVID-19 
 

Det er mye å forholde seg til som pårørende for en person med psykoselidelse. I den perioden vi 

er/har vært igjennom nå, har kanskje situasjonen endret seg? Vi ønsker å lære mer om hvordan 

pårørende har det/har hatt det under koronakrisen for å bli bedre i stand til å yte god hjelp til 

pårørende i tider hvor helsevesenet må lære seg å tenke nytt. Vi setter derfor pris på om du svarer 

på spørsmålene under. Med «familiemedlem» mener vi i denne undersøkelsen den i din familie som 

er i behandling for en psykoselidelse. 

Ta utgangspunkt i perioden siden 13 mars da Norge stengte ned mye av sin aktivitet på 

grunn av koronakrisen. 

Bor ditt familiemedlem i samme boenhet som deg til vanlig?  

Ja☐  Nei☐ 

Hvis nei, bor ditt familiemedlem i samme boenhet som deg under koronakrisen? 

Hele tiden☐  Ofte ☐  En del av tiden☐ Sjelden☐    Ikke i det hele tatt☐ 

 

 Nei Noe mye Veldig 
mye 

Usikker 

1. Føler du at koronakrisen har påvirket deg i din rolle 
som pårørende? 
 

     

2. Opplever du at ditt ansvar som omsorgsperson har 
økt i forbindelse med koronakrisen? 

     

3. Har den psykiske tilstanden til ditt familiemedlem 
blitt bedre under krisen? 

     

3b.         - Tror du bedringen er en konsekvens av 
krisen?           

     

4. Har den psykiske tilstanden til ditt familiemedlem 
forverret seg under krisen? 

     

4b.         – Tror du forverringen er en  konsekvens av 
krisen? 

     

5. Har behandlingstilbudet til ditt familiemedlem blitt 
redusert under krisen? 

     

6. Har du opplevd at det har vært vanskelig for ditt 
familiemedlem å forholde seg til smittevernreglene til 
helsemyndighetene? 
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7. Har du følt et personlig ansvar for at ditt 
familiemedlem skal forholder seg til 
smittevernreglene 

     

8. Om du har hatt bekymring rundt etterlevelse av 
smittevernreglene, har du vært redd for at ditt 
familiemedlem skal utgjøre en fare for seg selv eller 
andre familiemedlemmer? 

     

9. Har du vært redd for å bli smittet selv så du ikke 
kunne ta deg av ditt familiemedlem? 

     

10. Har du vært redd for at ditt familiemedlem skulle 
bli smittet av koronaviruset og klare seg dårligere enn 
gjennomsnittet på grunn av komplikasjoner knyttet til 

     

-den fysiske helsen?      

-den psykiske helsen?      

-medisiner?      

12. Har koronakrisen hatt innvirkning på din 
arbeidssituasjon i form av redusert lønn, permittering 
eller andre økonomiske negative effekter? 

     

12b Har rollen som pårørende bidratt til økte vansker 
med å opprettholde samme lønnsnivå som før under 
krisen (mindre tid/konsentrasjon enn ønsket til å 
skjøtte arbeidsoppgaver)? 

     

13. Har det stemningen og kommunikasjonen i deres 
familie vært bedre enn normalt for dere i denne tiden? 
 

     

13.             -Om bedre, har det noe med situasjonen for 
ditt familiemedlem å gjøre? 

     

14. Har det stemningen og kommunikasjonen i deres 
familie vært verre enn normalt for dere i denne tiden? 

     

14b.          -Om verre, har det noe med situasjonen for 
ditt familiemedlem å gjøre? 

     

15. Har du vært redd for at ditt familiemedlem skulle 
få selvmordstanker, skade seg selv alvorlig eller begå 
selvmord som en konsekvens av koronakrisen? 

     

16. Har du vært redd for at ditt familiemedlem skal bli 
utagerende eller voldelig som en konsekvens av 
koronakrisen? 

     

17. Har du vært redd for at ditt familiemedlem skulle 
få en forverring i sin sykdom under koronakrisen, men 
ikke få hjelp i psykisk helsevern under krisen? 

     

18. Har bekymringer knyttet til ditt familiemedlems 
helsetilstand under koronakrisen hatt innvirkning på: 

     

-din søvn?      

-din appetitt?        

-din konsentrasjon?      

-din evne til å ta vare på deg selv?      

-din evne til å ta vare på andre i familien?       
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19. Har du fått tilfredsstillende informasjon om 
behandlingen av ditt familiemedlem under krisen? 

     

20. Har ditt familiemedlem fått redusert tilbud fra 
kommunen i denne perioden? 

     

20 Har du benyttet deg av noen av følgende 
muligheter, og i hvilken grad har det hjulpet? 

-Nettbasert informasjon ☐ 

-Hjemmesider på sykehus og DPS ☐ 

-Ansikt-til-ansikt konsultasjon med kommunehelsetj. 

eller DPS ☐ 

-Videokonsultasjon kommunehelsetj. eller DPS ☐ 

-Telefonkonsultasjon kommunehelsetj. eller DPS ☐ 

-Chatfunksjon kommunehelsetj. eller DPS ☐ 
 

     

21. Hvis du skulle beskrive hva du skulle ønske helsevesenet prioriterte når det gjelder pårørende i 
denne situasjonen, hva skulle det være: 

-Nettbasert informasjon ☐ 

-Bedre hjemmesider på sykehus og DPS ☐ 

-Tilbud om ansikt-til-ansikt konsultasjon ☐ 

-Tilbud om videokonsultasjon ☐ 

-Tilbud om telefonkonsultasjon ☐ 

-Tilbud om chatfunksjon ☐ 

-Tilbud om avlastning ☐ 

Annet (beskriv): 

 

22. Er det andre ting du har lyst til å dele med oss som du mener er viktig i forbindelse med 
pårørenderollen i denne situasjonen (beskriv)? 
 
 

Takk for at ditt bidrag! 
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Belastningsskala – pårørende 
Relatives’ Stress Scale (RSS). Greene JG, 1982. Til norsk ved K. Engedal.

Pasientens navn:  Dato for samtale: 

Pårørendes navn:  Slektskap: 

Utfylt av: 

0  Aldri / ingen

1  Sjelden / litt

2   Av og til / moderat

3  Ofte / ganske mye

4  Alltid / svært mye

www.aldringoghelse.no

Revidert 2019
INTERN-NR: 00007

Kun tillatt brukt klinisk eller ved forskning, IKKE til kommersiell bruk.

0 1 2 3 4

1. Føler du noen gang at du ikke lenger kan håndtere situasjonen?

2. Føler du noen gang at du trenger en pause / et avbrekk? 

3. Blir du noen gang deprimert av situasjonen?

4. Går situasjonen på noen måte ut over din egen helse?

5. Er du redd for at det kan skje en ulykke med ham/henne?

6. Føler du noen gang at det ikke finnes noen løsning på vanskelighetene?

7. Er det vanskelig for deg å dra på ferie?

8. Hvor mye er ditt sosiale liv blitt påvirket? 

9. Hvor mye er rutiner i hjemmet ditt blitt forandret?

10. Er søvnen din forstyrret pga. ham/henne?

11. Er din levestandard blitt redusert?

12. Føler du deg noen gang flau over ham/henne?

13. Hender det at du er forhindret fra å ha gjester hjemme?

14. Blir du noen gang sint og sur på ham/henne?

15. Føler du deg noen gang frustrert (oppgitt) over ham/henne?

Sum skår (min 0 maks 60)                                                                                                  

www.bk.no  09.2019  TS/TAA

SVARALTERNATIV
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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT – PÅRØRENDEVERSJON 

REACT NOR – REACT NOW 
Personer med en alvorlig psykisk lidelse vil kunne oppleve store påkjenninger og utfordringer som en 

konsekvens av lidelsen. Mange personer med psykose bor sammen med familien eller lever tett i 

hverdagen med venner og partner. De nærmeste er ofte ekstremt viktige ressurser for personens 

tilhelingsprosess. Samtidig kan dette også være en stor påkjenning for de pårørende. Forskning har 

vist at god forståelse av lidelsen og konkrete verktøy til bruk i hverdagen kan redusere stressnivået.  

Dette er et spørsmål til deg som pårørende til en person med psykosesymptomer om å hjelpe oss å 

teste ut en norsk versjon av et familieprogramprogram som er utviklet i England av Universitetet i 

Lancaster og NHS (National Health Service - Englands svar på offentlig helsetjenester). Programmet 

retter seg mot pårørende og er utformet som et nettbasert læringsverktøy. Det skal hjelpe 

pårørende til å forstå hva en psykose er og i tillegg bli bedre rustet til å takle situasjoner og 

påkjenninger som måtte komme i kjølvannet av en psykose i nær familie. 

Prosjektet ledes av Tips Sør-Øst som er en regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved 

psykose ved Oslo universitetssykehus. Du er valgt ut til å spørres om å delta fordi du har fått tilbud 

om familieterapi i ditt lokale helseforetak, og fått tilbud om å benytte deg av REACT i denne 

sammenhengen. Oslo universitetssykehus er ansvarlig for studien.  

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

Deltagelse innebærer at du vil møte en ansatt i sykehuset som har utdannelse innen familieterapi og 

opplæring i bruk av REACT som et støtteverktøy til denne behandlingen. Du er avhengig av å ha 

tilgang til en PC for å kunne bruke REACT. Familieterapeuten vil være tilgjengelig for samtale på 

telefon opptil 1 time hver uke i 6 måneder i forbindelse med oppfølging av deg, og vil svare på 

spørsmål du/dere måtte ha for å kunne bruke programmet mest mulig hensiktsmessig i forhold til 

egne problemstillinger. Hun/han vil også bruke sin bakgrunn som familieterapeut for å bistå deg som 

pårørende, så godt som mulig.  

Du vil bli bedt om å svare på noen spørsmål om deg selv og bruken av programmet, før oppstart og 

etter avslutning. Informasjonen vil bli analysert og brukt i vitenskapelige artikler og foredrag. Det vil 

alltid bli tatt hensyn til personvern i slike sammenhenger, og alt som presenteres vil være 

anonymisert. 

Vi ønsker å vite noe om hvordan programmet oppleves og om det virker inn på ditt/deres generelle 

stressnivå og klima i familien.  REACT er en ressurs som tilbys i tillegg til øvrig tilbud i helsetjenesten. 

Deltagelse i studien vil ikke ha noen innvirkning på behandlingen som gis til den personen du/dere 

har omsorgsoppgaver overfor.  

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Fordeler ved studien er at man får informasjon og opplæring i hvordan man kan forstå og takle de 

utfordringer som følger med å ha en nær venn/et familiemedlem med alvorlige symptomer. Dette 
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kan gjøres hjemme eller der det måtte passe, via nettet. Og man kan snakke med en familieterapeut 

for å utvide kunnskapen og få mer direkte veiledning på ens egen situasjon. 

Ulemper ved studien dreier seg primært om tidsbruk. Om man ikke tar kontakt med sin terapeut vil 

man likevel bli oppringt en gang per måned for å høre hvordan det går. Dette behøver ikke være mer 

enn en kort samtale hvor terapeuten forsikrer seg om at manglende henvendelse ikke er relatert til 

problemer med bruk av programmet. Hvor mye tid du vil bruke på REACT er avhengig av hva du 

ønsker å fokusere på og hvor mye tid du ønsker å sette av til praktiske øvelser. Det kan også være 

spennende å være med å utvikle morgendagens behandling da vi vil ta med oss dine betraktninger 

inn i det videre arbeidet med utvikling av helsetjenester knyttet til avstandsoppfølging for pasienter 

med psykoselidelse og deres pårørende. 

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du denne 

samtykkeerklæringen. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette 

vil ikke få konsekvenser for den videre behandling og oppfølging. Dersom du trekker deg fra 

prosjektet, kan du kreve å få slettet alle innsamlede opplysninger om deg, med mindre 

opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du 

senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder: Kristin Lie 

Romm, tlf. 22029427, e-post: k.l.romm@medisin.uio.no 

HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM DEG?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. 

Ingen vil kunne gjenkjenne deg som person i forskningsmaterialet. Alle opplysningene vil bli 

behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode 

knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Dette oppbevares hver for seg. 

Data som samles inn via Nettskjema blir overført til Tjenester for Sensitive Data (TSD) ved 

Universitetet i Oslo. TSD benyttes for digital overføring, lagring og behandling av informasjon, og blir 

betraktet som Norges sikreste løsning for overføring og lagring av forskningsdata. Ellers følger vi 

gjeldende regler for personvern ved Personvernforordningen (GDPR). 

Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om deg 

blir behandlet på en sikker måte.  Informasjon om deg vil bli anonymisert eller slettet senest fem år 

etter prosjektslutt. 

FORSIKRING   

Forsikringsdekning gjennom pasientskadeloven. 

GODKJENNING 

Prosjektet er meldt Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og 

Personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus.  Forutsetning for gjennomføring av prosjektet er 

godkjenninger fra disse instansene. 
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SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I PROSJEKTET 

 

JEG ER VILLIG TIL Å DELTA I PROSJEKTET  

 

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 
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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET - KLINIKERVERSJON 

REACT-NOR – REACT NOW 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i forskningsprosjektet «REACT-NOR – REACT NOW! Som 

kliniker har du fått opplæring i å bruke REACT som et hjelpemiddel for avstandsoppfølging av 

pårørende til en person med psykosesymptomer. Vi ønsker din hjelp til å kunne evaluere og forbedre 

dette programmet som er en norsk versjon av et familieprogramprogram utviklet av Universitetet i 

Lancaster og NHS (National Health Service - Englands svar på offentlig helsetjenester) i England. 

Programmet retter seg mot pårørende og er utformet som et nettbasert læringsverktøy. Det skal 

hjelpe pårørende til å forstå hva en psykose er og i tillegg bli bedre rustet til å takle situasjoner og 

påkjenninger som måtte komme i kjølvannet av en psykose i nær familie.  

Prosjektets målsetning er å legge til rette for bruk av REACT-NOR, som et supplement til familieterapi 

når denne kan/bør leveres som avstandsoppfølging. Formålet er å undersøke hvordan pasienter og 

klinikere opplever å ta i bruk REACT-NOR og hvordan REACT-NOR fungerer i samarbeidet mellom 

pasient og behandler.  

Prosjektet ledes av Tips Sør-Øst som er en regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved 

psykose ved Oslo universitetssykehus. Du er valgt ut til å spørres om å delta fordi du tilbyr 

familieterapi sammen med REACT. Oslo universitetssykehus er ansvarlig for studien.  

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

Prosjektet innebærer at du tar i bruk REACT-NOR som del av familieterapien for noen av dine 

pårørende. REACT-NOR skal fungere som et supplement til behandlingen. Du har fått en 

opplæringspakke fra TIPS Sør-Øst, og det er TIPS Sør-Øst som er ansvarlige for denne. Familieterapien 

tilbys med samtale på telefon opptil en time per uke i 26 uker. Ved avsluttet terapi vil du kunne bli 

bedt om å delta på et intervju i gruppe eller individuelt. Vi ønsker å innhente erfaringer relatert til 

implementering, eventuelle fordeler og ulemper og forslag til forbedringer.  

I prosjektet vil vi innhente og registrere noen bakgrunnsopplysninger om deg, som alder, kjønn og 

faggruppe. Du vil også bli bedt om å svare på noen spørsmål før og etter du starter opp. Disse 

dataene vil bli sendt kryptert via Nettskjema som er en trygg digital løsning og oppbevart på sikkert 

sted. Alle opplysninger om deg vil bli håndtert konfidensielt. Alle direkte og indirekte 

personidentifiserbare opplysninger vil bli anonymisert underveis og slettet i ettertid. Intervjuene vil 

bli transkribert, analysert og brukt i vitenskapelige artikler og foredrag. Det vil alltid bli tatt hensyn til 

personvern i slike sammenhenger, og alt som presenteres vil være anonymisert.  

 

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Fordeler med å delta i studien er at du får muligheten til å teste ut nye metoder for å følge opp 

pasienter og pårørende når det er behov for avstandsoppfølging. Videre vil du være med å utvikle 

morgendagens behandling da vi vil ta med oss dine betraktninger inn i det videre arbeidet med 

utviklingen av REACT-NOR.  
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En mulig ulempe med deltakelse i prosjektet kan være tidsbruk, men vi håper at den kan virke nyttig 
og kan fylle noe av behovet for familieterapi for disse pårørende.  

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du denne 

samtykkeerklæringen. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. 

Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet alle innsamlede opplysninger om deg, 

med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. 

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte 

prosjektleder: Kristin Lie Romm, tlf. 22029427, e-post: k.l.romm@medisin.uio.no 

HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM DEG?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. 

Ingen vil kunne gjenkjenne deg som person i forskningsmaterialet. Alle opplysningene vil bli 

behandlet uten navn eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine 

opplysninger gjennom en navneliste. Dette oppbevares hver for seg. 

Data som samles inn via nettskjema i denne studien blir overført til Tjenester for Sensitive Data (TSD) 

ved Universitetet i Oslo. TSD benyttes for digital overføring, lagring og behandling av informasjon 

som blir registrert i REACT-NOR, og blir betraktet som Norges sikreste løsning for overføring og 

lagring av forskningsdata. Ellers følger vi gjeldende regler for personvern ved 

Personvernforordningen (GDPR). De transkriberte intervjuene vil bli overført til et eget område for 

sensitive data i Oslo universitetssykehus. Data fra disse vil bearbeides i anonymisert form, og 

lydfilene vil slettes etter overføring av de transkriberte filene til sikker plattform. 

Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om deg 

blir behandlet på en sikker måte.  Informasjon om deg vil bli anonymisert eller slettet senest fem år 

etter prosjektslutt. 

GODKJENNING 

Prosjektet er meldt Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og 

Personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus.  Forutsetning for gjennomføring av prosjektet er 

godkjenninger fra disse instansene. 

SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I PROSJEKTET 

JEG ER VILLIG TIL Å DELTA I PROSJEKTET  

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

  

 Deltakers navn med trykte bokstaver 
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Spørreskjema om bruk av REACT NOR - kliniker 
 

REACT NOR kan sies å være bygd opp av tre elementer, Verktøykassa med de ulike delene, 

øvingsoppgavene og veiledningssamtalene. Gjennom veiledningssamtalene, tilbakemeldinger fra 

brukerne og egne erfaringer vil du ha opparbeidet deg et inntrykk av REACT NOR som verktøy for å 

støtte de pårørende i de utfordringene de står i med sitt familiemedlem med psykose. Her ber vi deg 

gi en vurdering av hvor nyttig de ulike delene av REACT NOR, og REACT NOR som helhet har vært. Gi 

gjerne også en kort kommentar om hvorfor du ga din vurdering og om det er noe som kunne vært 

gjort for å gjøre REACT mer nyttig. Det vil hjelpe oss i det videre arbeidet med REACT NOR. 

 

Har du veiledet minst en pårørende helt eller delvis gjennom REACT NOR?  Ja / nei 

 

Hvis ja: hvor mange? Svaralternativer: 1-2, 3-4, 5-6, 7 eller flere. 

 

Anslå gjennomsnittlig antall veiledningssamtaler du har hatt per pårørende: 1-2, 3-4, 5-6, 7 eller 

flere, Har ikke hatt veiledningssamtaler ut over introduksjon til REACT NOR. 

 

Verktøykassa: 
 

På en skala fra 1–5, hvor 1 er svært lite nyttig og 5 er svært nyttig. Hva er ditt inntrykk av hvor 

nyttig de ulike delene av REACT NOR har vært for de pårørende?  

 

Svært lite nyttig Svært nyttig    Usikker 

    1          2          3          4          5         x 

• 1Hva er REACT? 

• 2Hva er psykose? 

• 3Takle positive symptomer 

• 4Takle negative symptomer 

• 5Håndtere kriser 

• 6Håndtere problematferd 

• 7Stressmestring – å tenke annerledes 

• 8Stressmestring – å gjøre ting annerledes 

• 9Hva menes med psykisk helsevern og hvordan får du den hjelpen du trenger? 
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• 10Behandlingsalternativer 

• 11Fremtiden 

• 12Ressurser 

På den/de delene du ser som særlig nyttig: Beskriv kort hvorfor.  

På den de/delene du ser som minst nyttig: Beskriv kort hvorfor. Er det noe som kunne ha gjort den 

mer nyttig?  

 

 

Veiledningen: 
Hvor nyttig har du opplevd veiledningen i ditt arbeid med de pårørende:  

Svært lite nyttig Svært nyttig         Usikker 

           1          2          3          4          5         

Hvorfor ga du denne karakteren: 

Kunne noe vært gjort for å gjøre veiledningen mer nyttig?: 

 

 

Hvor hyppig bør veiledningen være (kryss av et kryss på det som passer best for deg)?              

Tilbud om ukentlig, men fleksibel hyppighet etter avtale 

Ukentlig  

Hver fjortende dag 

Månedlig  

Ikke nødvendig med veiledning – verktøykassa er nok i seg selv  

Usikker 

 

Format for veiledningen: 

 

Hvor enig/uenig er du i at veiledning over  

telefon har fungert fint                       Helt uenig    Helt enig  Usikker 

           1          2          3          4          5        
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Ikke viktig   Svært viktig Usikker 

           1          2          3          4          5        

Hvor viktig er det… 

          at veiledningen kan gjøres med videokonsultasjon  

         å møtes ansikt til ansikt første gangen  

 

Øvingsoppgavene 

Hvor nyttig har øvingsoppgavene vært for oppfølgingen av de pårørende?  

Svært lite nyttig  Svært nyttig         Usikker 

           1          2          3          4          5              x 

Hvorfor ga du denne karakteren: Beskriv kort:  

Kunne noe vært gjort for å gjøre øvingsoppgavene mer nyttig?: 

 

REACT NOR som helhet 
Målet med REACT NOR er at det skal være et veiledet selvhjelpstilbud til støtte for 

familiemedlemmer og venner av personer som møter på utfordringer i forbindelse med det å ha, 

eller være i risiko, for en psykose. 

I hvilken grad opplever du at REACT NOR har bidratt til å nå en slik målsetning for de pårørende? 

Svært liten grad  Svært høy grad Usikker 

           1          2          3          4          5              x 

Hvorfor ga du denne karakteren: Beskriv kort:  

Noe du kunne ønsket deg mer av, noe du savnet? 

 

Hva, om noe, har hindret deg i å ta i bruk REACT NOR (du kan krysse av på flere punkter).  

X Det tar for mye tid å sette seg inn i og ta i bruk 

X For mye av innholdet oppleves irrelevant for vårt arbeid med de pårørende 

X Brukervennligheten er for dårlig 

X Det var vanskelig å sette av tid til samtaler med pårørende 

X Annet Beskriv:  

 

Hva kunne økt sannsynligheten for at du tok i bruk REACT NOR i større grad?:  
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REACT NORs betydning for oppfølgingen av de pårørende 
 

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn:  Helt uenig    Helt enig  

           1          2          3          4          5        

X Jeg opplever at REACT NOR er et godt supplement til oppfølgingen vi ellers tilbyr de pårørende 

X Jeg opplever at REACT NOR kan erstatte mye av oppfølgingen vi ellers tilbyr de pårørende 

 Hvis enig: Beskriv hva REACT NOR kan erstatte?:   

X Jeg opplever at REACT NOR står i veien for den oppfølgingen vi ellers bør tilby de pårørende  

X Jeg opplever at REACT NOR har gitt meg et verktøy som gjør det lettere for meg å å gi et godt 

tilbud til de pårørende  

X REACT NOR har gjort meg mindre i posisjon til å gi god behandling og oppfølging til de pårørende 

og deres familiemedlem med psykose 

X REACT NOR kan anbefales til behandlere som arbeider med samme pasientgruppe som meg 

 

Hvis du har andre tilbakemeldinger som du tenker vil være nyttig for oss å vite i videreutviklingen av 

REACT, så kan du skrive det her: 

  

Takk for hjelpen! 
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Spørreskjema om bruk av REACT NOR - pårørende 
 

REACT NOR kan sies å være bygd opp av tre elementer, Verktøykassa med de ulike delene, 

øvingsoppgavene og samarbeidet med din veileder over telefon. Her vil vi at du gir en vurdering av 

hvor nyttig de ulike delene har vært og hvor nyttig REACT NOR som helhet har vært. Gi gjerne også 

en kort kommentar om hvorfor du ga dine vurderinger og om det er noe som kunne vært gjort for å 

gjøre REACT NOR mer nyttig. Det vil hjelpe oss i det videre arbeidet med REACT NOR. 

 

Hvis du ikke har tatt i bruk REACT NOR, kryss av her.  

  

Verktøykassa: 
 

På en skala fra 1–5, hvor 1 er svært lite nyttig og 5 er svært nyttig. Hvor nyttig var de ulike 

delene av REACT NOR for deg?  

 

Svært lite nyttig Svært nyttig    Ikke brukt 

    1          2          3          4          5         x 

• 1Hva er REACT? 

• 2Hva er psykose? 

• 3Takle positive symptomer 

• 4Takle negative symptomer 

• 5Håndtere kriser 

• 6Håndtere problematferd 

• 7Stressmestring – å tenke annerledes 

• 8Stressmestring – å gjøre ting annerledes 

• 9Hva menes med psykisk helsevern og hvordan får du den hjelpen du trenger? 

• 10Behandlingsalternativer 

• 11Fremtiden 

• 12Ressurser 

På den/de delene du opplevde som særlig nyttig: Beskriv kort hvorfor.  

På den de/delene du opplevde som minst nyttig: Beskriv kort hvorfor. Er det noe som kunne ha gjort 

den mer nyttig?  
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Veiledningen: 
Benyttet du deg av tilbudet om veiledning? Ja/nei 

Hvor nyttig opplevde du tilbudet om ukentlig veiledning:  

Svært lite nyttig Svært nyttig          

           1          2          3          4          5         

Hvorfor ga du denne karakteren: 

Kunne noe vært gjort for å gjøre veiledningen bedre?: 

 

 

Hvor hyppig bør veiledningen være (kryss av et kryss på det som passer best for deg)?              

Tilbud om ukentlig, men fleksibel hyppighet etter avtale 

Ukentlig  

Hver fjortende dag 

Månedlig  

Ikke nødvendig med veiledning – verktøykassa er nok i seg selv  

Ikke brukt veiledningen 

 

Format for veiledningen: 

 

   Helt uenig    Helt enig  

           1          2          3          4          5        

 

Hvor enig/uenig er du i at veiledning over telefon har fungert fint  

 

Ikke viktig   Svært viktig 

           1          2          3          4          5        

Hvor viktig er det… 

          at veiledningen kan gjøres med videokonsultasjon  

         å møtes ansikt til ansikt første gangen  
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Øvingsoppgavene 

Hvor nyttig opplevde du øvingsoppgavene?  

Svært lite nyttig  Svært nyttig         Ikke brukt 

           1          2          3          4          5              x 

Hvorfor ga du denne karakteren: Beskriv kort:  

Kunne noe vært gjort for å gjøre øvingsoppgavene bedre?: 

 

REACT NOR som helhet 
Målet med REACT NOR er at det skal være et veiledet selvhjelpstilbud til støtte for 

familiemedlemmer og venner av personer som møter på utfordringer i forbindelse med det å ha, 

eller være i risiko, for en psykose. 

Hvor nyttig opplever du at REACT NOR har vært for å støtte deg i forhold til de utfordringer du har 

opplevd som pårørende? 

Svært lite nyttig Svært nyttig         Ikke brukt 

           1          2          3          4          5              x 

Hvorfor ga du denne karakteren: Beskriv kort:  

Noe du kunne ønsket deg mer av, noe du savnet? 

 

Hva, om noe, har hindret deg i å ta i bruk REACT NOR (du kan krysse av på flere punkter).  

X Det tar for mye tid å sette seg inn i og bruke 

X For mye av innholdet oppleves irrelevant for min/vår situasjon 

X Brukervennligheten er for dårlig 

X Det var vanskelig å finne tid til samtaler med REACT NOR-veileder 

X Annet Beskriv:  

 

Hva kunne økt sannsynligheten for at du tok i bruk REACT NOR i større grad?:  

 

Samarbeidet med helsetjenesten  
 

Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn:  Helt uenig    Helt enig  

           1          2          3          4          5        

X Jeg opplever at REACT NOR er et godt supplement til oppfølgingen vi ellers mottar som pårørende 
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X Jeg opplever at REACT NOR kan erstatte mye av oppfølgingen vi ellers mottar som pårørende 

 Hvis enig: Beskriv hva REACT NOR kan erstatte?:   

X Jeg opplever at REACT NOR står i veien for den oppfølgingen vi som pårørende bør motta 

X Jeg opplever at REACT NOR har gjort det enklere for meg å holde kontakten med helse- og 

omsorgstjenestene 

X Jeg opplever at REACT NOR har gitt meg et språk som gjør det lettere for meg å kommunisere med 

helsevesenet rundt sykdommen. 

X REACT NOR har gjort meg mindre egnet til å håndtere de utfordringene vi står i som pårørende 

X REACT NOR kan anbefales for personer som er i en tilsvarende situasjon som meg 

 

Hvis du har andre tilbakemeldinger som du tenker vil være nyttig for oss å vite i videreutviklingen av 

REACT NOR, så kan du skrive det her: 

  

Takk for hjelpen! 
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System Usability Scale - English version 
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1. REACT-NOR Tid og ressurser – Pårørende pre intervensjon 

 

Vi ønsker  å spørre deg litt om tidsbruk i forhold til det å være pårørende for en som sliter med 

psykoselidelse. Kan du tenke på de siste to ukene når du svarer på de følgende spørmålene: 

 

 

 

1. Hvorvidt har du opplevd mestring i egen hverdag de siste 2 ukene? Sett et kyss hvor du 

befinner deg på skalaen fra lite mestring til mye mestring. 

 

 

 _______________________________________________________________  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

2. Hvorvidt har du opplevd stress i egen hverdag de siste 2 ukene? Sett et kyss for hvor du 

befinner deg på skalaen fra lite stress til mye stress. 

 

 

 _______________________________________________________________  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Hvordan vil du vurdere din egen søvnkvalitet de siste 2 ukene? Sett et kyss hvor du befinner 

deg på skalaen fra lav søvnkvalitet til høy søvnkvalitet. 

 

 

 _______________________________________________________________  

 
 

 

 
 

 

 

 

Lite 

mestring 
Mye 

mestring 

Lite 

stress 
Mye 

stress 

Lav 

søvnkvalitet 
Høy 

søvnkvalitet 
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4. I hvilken grad opplever du at ditt familiemedlems situasjon påvirker din konsentrasjon og 

oppmerksomhet i arbeidslivet? Sett kun ett kryss. 
 

 

I gjennomsnitt, reduseres din arbeidstid per dag med: 

 

Ingen reduksjon □ Mellom 1 og 2 timer □ 

Mindre enn en time □ Mer enn en 2 timer □ 

 

 

 

5. Har du opplevd å være syk/ borte fra jobb/ ikke kunnet jobbe på hjemmekontor grunnet din 

syke pårørendes situasjon de siste 2 ukene? Sett kun ett kryss. 
 

 

 

Nei □ 2-5 dager □ 

1-2 dager □ Mer enn en 5 dager □ 

 

 

 

6. I gjennomsnitt hvor mye tid har du brukt per dag på å innhente informasjon fra ulike kilder 

som DPS, internett, kommunen etc. om ditt familiemedlems situasjon?  Sett kun ett kryss. 
 

 

 

Ingen tid □ Mellom en halv time og 1 time □ 

Mindre enn en halv time □ Mer enn 1 time □ 
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REACT NOR Tid og ressurser 2 – Pårørende post intervensjon 

 

 

 

1. Hvorvidt har du opplevd mestring i egen hverdag de siste 2 ukene? Sett et kyss hvor du 

befinner deg på skalaen fra lite mestring til mye mestring. 

 

 

 _______________________________________________________________  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Hvorvidt har du opplevd stress i egen hverdag de siste 2 ukene? Sett et kyss hvor du 

befinner deg på skalaen fra lite stress til mye stress. 

 

 

 _______________________________________________________________  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hvordan vil du vurdere din egen søvnkvalitet de siste 2 ukene? Sett et kyss hvor du befinner 

deg på skalaen fra lav søvnkvalitet til høy søvnkvalitet. 

 

 

 _______________________________________________________________  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite 

mestring 
Mye 

mestring 

Lite 

stress 
Mye 

stress 

Lav 

søvnkvalitet 
Høy 

søvnkvalitet 
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4. Siden du først hørte om REACT, hvor mye tid TOTALT har du brukt på å bli opplært i 

hvordan du bruker REACT, eller blitt fortalt om REACT (estimat)? 

     Dette kan omfatte presentasjoner, møter, uformelle samtaler? 

 

Mindre enn 1 time □ 5-10 timer □ 

1-5 timer □ Mer enn 10 timer □ 

 

 

 

 

5. Hvor mye tid TOTALT har du brukt på å bli kjent med innholdet og funksjonene på REACT-

nettstedet (estimat)? 

 

Jeg har ikke brukt tid på dette □ 1-5 timer □ 

Mindre enn en time □ Mer enn 5 timer □ 

 

 

 

6. Har du måtte kjøpe noe utstyr spesielt for å gjøre det enklere for deg å bruke REACT? 

Ja ○ Nei ○ 

 

 

 

5.1 I så fall hva? 
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 Hva ble kjøpt?  
Hvor mange av disse 

ble kjøpt? 
Hva kostet det per 

stykk? 

Utstyr 1     

Utstyr 2     

Utstyr 3     

 

 

 

 

 

7. Har du måtte kjøpet noe software spesielt for å gjøre det enklere for deg å bruke REACT? 

Ja ○ Nei ○   
 

 

 

5.1 I så fall hva? 

 

 Hva ble kjøpt?  
Hvor mange av disse 

ble kjøpt? 
Hva kostet det per 

stykk? 

Software 1     

Software 2     

Software 3     
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8. I hvilken grad opplever du at situasjonen til ditt familiemeldems påvirker din konsentrasjon 

og oppmerksomhet i arbeidslivet? Sett kun ett kryss. 
 

 

I gjennomsnitt, reduseres din arbeidstid per dag med: 

 

Ingen reduksjon □ Mellom 1 og 2 timer □ 

Mindre enn en time □ Mer enn en 2 timer □ 

 

Hvis mer enn 2 timer, kan du angi ca hvor mange?_____________________________ 

 

 

9. Har du opplevd å være syk/ borte fra jobb/ ikke kunnet fungere på hjemmekontor grunnet 

din syke pårørendes situasjon de siste 2 ukene? Sett kun ett kryss. 
 

 

 

Nei □ 2-5 dager □ 

1-2 dager □ Mer enn en 5 dager □ 

 

Hvis mer enn 5 dager, kan du angi ca hvor mange?_____________________________ 

 

 

10. I gjennomsnitt hvor mye tid har du brukt per dag på å innhente informasjon fra ulike kilder 

som DPS, internett, kommunen etc. om ditt familiemedlems situasjon?  Sett kun ett kryss. 
 

 
 

 

Ingen tid □ Mellom en halv time og 1 time □ 

Mindre enn en halv time □ Mer enn 1 time □ 

 

 

 

Hvis mer enn 1 time, kan du angi ca hvor mange?_____________________________ 
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REACT NOR Tid og ressurser kliniker post intervensjon 

 

Møtedato:________________ 

Hvilket HF jobber du i:________________ 

 

 

11. Siden du først hørte om REACT, hvor mye tid TOTALT har du brukt på å bli opplært i 

hvordan du bruker REACT, eller blitt fortalt om REACT (estimat)? 

     Dette kan omfatte presentasjoner, teammøter, uformelle samtaler med folk i teamet ditt? 

 

1-5 timer □ 10-20 timer □ 

5-10 timer □ Mer enn 20 timer □ 

 

 

Hvis mer enn 20 timer, kan du angi ca hvor mange?_____________________________ 

 

 

12. Hvor mye tid TOTALT har du brukt på å vise andre ansatte hvordan du bruker REACT 

(estimat)? 

 

Jeg har ikke brukt tid på dette □ 1-5 timer □ 

Mindre enn en time □ Mer enn 5 timer □  

 

 

Hvis mer enn 5 timer, kan du angi ca hvor mange?_____________________________ 

 

13. Hvor mye tid TOTALT har du brukt på å bli kjent med innholdet og funksjonene på REACT-

nettstedet (estimat)? 

 

Mindre enn en time □ 5-10 timer □ 

1-5 timer □ Mer enn 10 timer □ 

 

 

Hvis mer enn 10 timer, kan du angi ca hvor mange?_____________________________ 

 

 

14. Hvor mye tid TOTALT har du brukt på å invitere pårørende til å bruke REACT (estimat)? 

 

Jeg har ikke brukt tid på dette □ 1-10 timer □ 

Mindre enn en time □ Mer enn 10 timer □ 
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Hvis mer enn 10 timer, kan du angi ca hvor mange?_____________________________ 

 

 

 

15. Har arbeidsstedet ditt kjøpt noe utstyr spesielt for å gjøre det enklere for teamet ditt å tilby 

REACT? 

Ja ○ Nei ○ Vet ikke ○ 
 

 

 

5.1 I så fall hva? 

 

 Hva ble kjøpt?  
Hvor mange av disse 

ble kjøpt? 

Hva kostet det per 

stykk? 

Utstyr 1     

Utstyr 2     

Utstyr 3     

 

 

 

 

 

16. Har arbeidsstedet ditt kjøpt noe software spesielt for å gjøre det enklere for teamet ditt å 

tilby REACT? 

Ja ○ Nei ○ Vet ikke ○ 
 

 

 

5.1 I så fall hva? 
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 Hva ble kjøpt?  
Hvor mange av disse 

ble kjøpt? 

Hva kostet det per 

stykk? 

Software 1     

Software 2     

Software 3     

 

 

 

 

17. Tror du at REACT hjalp tjenesten / teamet ditt med å støtte pårørende? 

 

Ja ○ Nei ○ Vet ikke ○ 
 

 

 

7.1 Hvordan tror du REACT hjalp tjenesten / teamet ditt med å støtte pårørende? 

Merav for alt som gjelder fra listen nedenfor: 
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▢   Utstyrte ansatte med en ressurs å dele med pårørende (1)  

▢  Gjorde det mulig for teamet mitt å tilbyd familiestøtte til flere familier 

▢  Reduserte arbeidsmengden for ansatte ved å støtte og gi informasjon til 

pårørende (2)  

▢  Forbedret tillit til personalet i samarbeid med pårørende (3)  

▢  Forbedret personalmoral (4)  

▢  Redusert bruken av andre kliniske tjenester (5)  

▢  Redusert antall henvisninger til andre kliniske intervensjoner (6)  

▢  Endret arten / kvaliteten på interaksjoner med pårørende (i så fall hvordan?)  
 

 

________________________________________________ 

▢  Bidro til å nå nasjonale politiske mål for å støtte pårørende (8)  

▢  Bidro til å nå lokale tjenestemål for å støtte pårørende (9) 
 

 

Annet, spesifiser  (10) ________________________________________________ 

 

 

 

 

18. Tror du at REACT bidro til å frigjøre noe av tiden din som du ellers ville ha brukt til å 

støtte pårørende?  

 

Ja ○ Nei ○ Usikker ○  
 

 

 

19. REACT er ikke en erstatning for en-familie eller flerfamiliegrupper, men et alternativ. Hvor 

stor andel av de pårørende i din klinikk tror du ville ha nytte av denne typen tilbud? 
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20. Hva kjennetegner disse pårørende som vil ha nytte av REACT sammenlignet med de du 

mener ville ha mest nytte av tradisjonell en-familie eller fler-familiegruppe?  

 

21. Hvor mye tid totalt tror du at REACT vil kunne spare deg for den gruppen som kan 

nyttiggjøre seg denne terapiformen sammenlignet med tradisjonell behandling?  

 

 

Mindre enn en time □ 5-10 timer □ 

1-5 timer □ Mer enn 10 timer □ 
 

 

 

Hvis mer enn 10 timer, kan du angi ca hvor mange?_____________________________ 
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2016/143  REACT - et nettbasert læringsverktøy for pårørende til personer med alvorlig psykisk
lidelse

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) i møtet 18.02.2016.
Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven (hfl.) § 10, jf. forskningsetikkloven § 4.

 Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset i VestfoldForskningsansvarlig:
 Kristin Lie RommProsjektleder:

Prosjektomtale (original):
REACT er utviklet i samarbeid med familiemedlemmer til personer med psykoselidelser og forskere ved
Lancaster Care NHS Foundation Trust i England. Det fungerer som en on-line verktøykasse for pårørende i
tidlig fase av en psykoseutvikling. Den skal bidra til en bedret forståelse av hva en psykose er, og bidra til at
familiemedlemmer og nære pårørende lettere kan mestre de utfordringene som ofte følger med det å ha et
sykt familiemedlem. Studien vil teste ut en norsk versjon (oversatt av profesjonell oversetter) som legges på
en egen plattform hvor kun deltagere i studien får tilgang. Hver deltager er koblet til en
forskningssykepleier som veileder i bruken gjennom tilbud om ukentlig samtale. Ingen interaksjon med
nettstedet. Underveis og i etterkant samles det inn data for å evaluere andel som gjennomførte, opplevelse
av norsk versjon, nytteverdi, samspill med helsepersonell og kostnader. Videre intervjues 5-10 deltagere
mer dyptgående om deres erfaringer med programmet.

Vurdering
Denne søknaden er tydelig på at formålet med prosjektet er å teste et program utviklet med tanke på
pårørende til personer med psykoselidelser, i en norsk setting. Det skal ikke innhentes helseopplysninger om
personen med psykoselidelsen, verken fra journal eller fra andre kilder, og oppmerksomheten er tydelig
rettet mot de som lever i- og med en hverdag der psykoselidelsene har inngripende virkning.

Dette perspektivet understrekes også under søknadens del  4.1 Fordeler Oppsummert mener vi at dette
prosjektet derfor har potensiale til å kunne utgjøre en forskjell i positiv retning når det gjelder ivaretagelse
av pårørende innen spesialisthelsetjenesten. Videre mener vi dette også vil ha en sekundær positiv effekt på

 […] pasienten og helsevesenet Selve programmet er også utarbeidet i tett samarbeid med pårørende i
samme situasjon.

Helseforskningslovens gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning, forstått som virksomhet som utføres
med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom, jf. helseforskningslovens
§ 4. Komiteen mener formålet med dette prosjektet ikke er å betrakte som medisinsk eller helsefaglig
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forskning slik dette forstås i loven; snarere dreier det seg om en godt forankret vurdering av om et nyttig
støtteverktøy for pårørende også kan virke her til lands.

Prosjektet faller dermed utenfor bestemmelsene i helseforskningsloven, jf. helseforskningslovens §§ 2 og 4.
Studien kan gjennomføres uten REK-godkjenning.

Komiteen antar for øvrig at prosjektet kommer inn under de interne regler for behandling av
pasient-/helseopplysninger som gjelder ved ansvarlig virksomhet. Søker bør derfor ta kontakt med enten
forskerstøtteavdeling eller personvernombud for å avklare hvilke retningslinjer som er gjeldende.

Vedtak
Prosjektet omfattes ikke av helseforskningslovens virkeområde, jf. helseforskningslovens § 2. Prosjektet er
ikke fremleggelsespliktig, jf. helseforskningslovens § 4 annet ledd.

Komiteens avgjørelse var enstemmig.

Klageadgang
Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningsloven § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst.
Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst, sendes
klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering.

Med vennlig hilsen

Britt-Ingjerd Nesheim
prof.dr.med.
leder REK sør-øst C

Tor Even Svanes
seniorrådgiver

Kopi til: arne.repal@siv.no; Oslo universitetssykehus HF: oushfdlgodkjenning@ous-hf.no; Sykehuset i
Vestfold: post@siv.no
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