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Introduksjon: 
iTandem er et verktøy som skal støtte behandling gjennom å tilby skreddersydde tjenester for 

den enkelte pasient. Registreringer pasienten gjør i iTandem brukes for å tilrettelegge og 

forbedre forløpet i tråd med pasientens uttalte behov. Behandler kan gjennom ukentlige 

rapporter følge med på utviklingen. Sammen kan behandler og pasienten justere forløpet 

gjennom konstruktiv dialog relatert til rapporten. 

Gjennom iTandem kan pasienten selv velge hvilke moduler av appen som skal være tilgjengelig 

for å støtte den enkeltes bedringsprosess. iTandem inneholder moduler som blant annet dekker 

temaer som søvn, medisiner, bivirkninger, aktivitet, bedring, psykosesymptomer og 

stemningsleie. Man kan også evaluere behandlingstimene sine. 

Fordelen ved å bruke iTandem er at man mellom behandlertimer kan registrere ting som er viktig 

for å bli bedre; da blir det lettere å se sammenhenger og huske dette når man snakker med 

behandler. 

Søvn 
Hvorfor denne modulen? Flertallet av personer med psykoselidelser, bipolar lidelse og 

rusmisbruk lidelser har søvnforstyrrelser, og for mange er disse så alvorlige at de kvalifiserer som 

diagnostiserbare søvnlidelser. Mest utbredt i disse pasientgruppene er insomni  og 

døgnrytmeforstyrrelser.  Ved psykoselidelser ser man også en overhyppighet av andre 

søvnlidelser, bl.a. obstruktiv søvnapne, hypersomni og mareritt lidelse. Ved bipolar lidelse er 

redusert behov for søvn utbredt i maniske episoder, mens insomni eller hypersomni er vanlig i 

depressive episoder. Søvnforstyrrelsene forekommer også i eutyme faser.  For psykose- og 

bipolar lidelse er forstyrret søvn ofte et et tidlig tegn på tilbakefall av en psykose/affektiv episode. 

Det er derfor svært viktig å utrede og behandle søvnforstyrrelser. Forstyrret søvn kan ha negative 

konsekvenser for både livskvalitet, psykiske symptomer, fysisk helse og daglig fungering. 

Forskning viser også at mange pasienter vurderer bedre søvn som et veldig viktig mål for 

behandling. Det er med andre ord flere gode grunner til å følge med på søvn over tid. Hvis en 

pasient sover dårlig, kan det derfor være nyttig å benytte denne modulen.  

Hva inneholder søvnmodulen? Søvnmodul (“Søvn”) i iTandem består av en “tradisjonell” 

søvndagbok. Den er tradisjonell i den forstand at den inneholder spørsmål som bør være med i 

en søvndagbok.  I tillegg kan man i  iTandem velge å få varslinger/notifikasjoner, slik at det blir 

lettere for pasienten å huske og registrere søvnen sin.  En søvndagbok er et anbefalt og nyttig 

verktøy for å kartlegge eller utrede søvnforstyrrelser. Noen søvnlidelser, f.eks. insomni og 

døgnrytmeforstyrrelser, kan diagnostiseres på bakgrunn av den subjektive informasjonen 

pasienten har registrert i søvndagboken. Søvndagboken kan også gi indikasjoner på at det er 

behov for henvisning til objektive søvnmålinger, d.v.s. utredning hos en søvnspesialist, f.eks. ved 

spørsmål om obstruktiv søvnapne. Det å registrere søvn i en søvndagbok kan også bevisstgjøre 

pasienter når det gjelder uheldige søvnvaner og motivere til behandling for søvnproblemene. 
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I søvnmodulen skal man registrere søvn to ganger om dagen, morgen og kveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Søvnskjema, morgen” skal fylles ut om morgenen og gjelder siste natt. Skjemaet inneholder 

spørsmål om  når man la seg, når man prøvde å sove, hvor lang tid det tok før man sovnet, hvor 

mange ganger man våknet i løpet av natten og evt. hvor lenge man var våken, søvnkvalitet, når 

man våknet om morgenen, når man sto opp, og om man tok noe (f.eks. sovemedisiner) for å sove 

om kvelden.   

Når man fyller ut morgenskjemaet, må man passe på at man registrerer søvn på riktig dato.  
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MERK: Når en pasient velger å fylle ut søvndagboken, er det viktig at behandleren på forhånd  

snakker med pasienten om at han/hun ikke skal se på klokken og oppgi nøyaktig tid for hvor lang 

tid det tok å sovne, hvor lenge man var våken på natten o.s.v. Hvis man ser på klokken om 

kvelden/natten, kan man lett bli stresset over at man ikke sover, som reduserer sjansen for å 

sovne. Det beste er derfor å registrere omtrentlig tid; det er godt nok.  

 

 

 

“Søvnskjema, kveld” skal fylles ut om kvelden og gjelder denne dagen. Her registrerer pasienten 

hvordan han/hun har fungert i løpet av dagen, søvn i løpet av dagen og evt. hvor lenge.  
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Søvnmodulen inneholder også “Søvntips”, d.v.s. noen enkle 

søvnhygieneråd. Ved å følge disse kan pasienten selv legge til rette for 

bedre søvn, men alene er disse rådene ikke tilstrekkelig behandling for 

noen søvnlidelse.  

 

I søvnmodulen ligger også  “Mer om søvn”; en lenke til nettsiden 

“Psykose-bipolar.no”, som først og fremst er skrevet til og for pasienter. 

Dette kapittelet om søvn inneholder  informasjon om vanlige 

søvnproblemer ved psykose- og bipolar lidelse, behov for søvn, 

konsekvenser av dårlig søvn, betydningen av god døgnrytme, 

informasjon om forskjellige søvnlidelser, og flere søvnhygieneråd: Søvn 

(psykose-bipolar.no) 

 

Rapport fra søvnmodulen/søvndagboken: I rapporten du som behandler får ukentlig, 

sammenfattes det pasienten har registrert om søvn hver morgen og kveld siste uke. Rapporten 

vil inneholde informasjon for hver natt i løpet av registreringsperioden om  søvnkvalitet, 

innsovningstid, antall oppvåkninger om natten, og total søvnlengde, i tillegg til informasjon om 

pasienten evt. har benyttet noe for å sovne (sovemedisin, alkohol, cannabis etc.). Rapporten vil 

også gi en grafisk fremstilling av pasientens døgnrytme. Viktig informasjon om søvn på dagtid og 

dagtid fungering vil også presenteres. Denne informasjonen er viktig fordi  søvn på dagtid kan 

føre til innsovningsvansker på kvelden og evt. forskjøvet døgnrytme, og kvaliteten på 

nattesøvnen kan påvirke hvordan pasienten fungerer på dagen.  Rapporten vil også oppgi 

https://psykose-bipolar.no/artikkel/6iekuu0jtcqakyysqyeyw6
https://psykose-bipolar.no/artikkel/6iekuu0jtcqakyysqyeyw6
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søvneffektivitet i prosent siste uke. Søvneffektivitet sier noe om hvor mye pasienten har sovet i 

forhold til hvor lenge han/hun har ligget i sengen. Hvis man ligger lenge/mye i sengen uten sove, 

vil søvneffektiviteten være lav. Hvis man f.eks. ligger i sengen 12 timer hver natt, men bare sover 

i 8 timer av disse, vil søvneffektiviteten være 8/12 x 100 = ca 67%. Det å ligge i sengen lenge/mye 

uten å sove kan være slitsomt, uheldig for god søvn (sengen assosieres med våkenhet), men også 

et tegn på en søvnlidelse - avhengig av når pasienten er våken. Det anses at søvneffektivitet på 

85% og høyere er tegn på god søvn.  

Hvis pasienten sover dårlig på en eller annen måte, kan informasjon fra søvndagboken i iTandem-

rapporten gi et godt grunnlag for dialog med pasienten om dette og bidra til å kartlegge hva 

pasienten faktisk strever med.  

For mer informasjon om søvnlidelser, utredning og behandling, se evt Nasjonal 

kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) - Helse Bergen (helse-bergen.no) 

 

Humør 
Hvorfor bruke denne modulen? 

Denne delen av iTandem er for de som opplever svingninger i stemningsleie, det vil si depresjoner 

og hypomanier/manier. Depresjon er vanlig hos mange, også ved ruslidelse og psykoselidelser, 

så dette er ikke kun en del for bipolar lidelse. For eksempel opplever mange med 

førstegangspsykose alvorlig depresjon i forkant, i løpet av eller etter den første psykosen.  

Modulen kan også brukes for de som har mange humørsvingninger i det daglige (affektlabilitet). 

Dette er vanligere enn man tror ved andre tilstander enn Emosjonelt ustabil 

personlighetsforstyrrelse, hvor det er et diagnostisk kriterium. Affektlabilitet er også vanlig ved 

bipolar lidelse, psykoselidelser, ruslidelser, angstlidelser, ADHD og traumelidelser. For noen 

kvinner er disse svingningene hormonelt betinget.  

Hva inneholder humørmodulen?  

Humørmodulen inneholder to deler, en stemningsdagbok og en del for følelsesregistrering. 

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/
https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/
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Stemningsdagboken 

Stemningsdagboken skal fylles ut daglig om kvelden, og pasienten kan bli minnet på dette 

gjennom notifikasjoner. Skjemaet er en digital versjon av den stemningsdagboken som 

brukes på psykoedukative grupper for pasienter med bipolar lidelse i papirform. Hver dag 

markerer man sitt stemningsleie på det beste og på det verste. Dette blant annet for å 

kunne fange opp blandede mønster, hvor man både har depresjon og mani samtidig. 

Stemningsleiet vurderes på en syvpunkts skala fra alvorlig nedstemt til alvorlig oppstemt. 

(Her er det en fordel at pasienten har lært seg om hva depresjon/oppstemhet er, som på 

psykoedukativt kurs). Man rapporterer antall timer søvn og i hvilken grad man har 

opplevd irritabilitet og angst (firepunktsskala fra ingenting til alvorlig). Dessuten kan man 

svare ja/nei på om man har opplevd underlige ideer (vrangforestilinger) eller 

hallusinasjoner. Kvinner svarer på hvorvidt de har menstruasjon. Det er også et fritekstfelt 

hvor man fyller om det har skjedd noe som har påvirket humøret i dag. Man registrerer 

om man har hatt samtale med behandler. Det siste som registreres er hvorvidt man har 

tatt medisiner (litium, antiepileptika, antipsykotika, antidepressiva, benzodiazepiner (ja, 

nei, ikke aktuelt)). Dersom man krysser “ja” får man mulighet å skrive inn dosen. 
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Følelser 

Følelsesdelen fylles ut daglig om kvelden, og blir tilgjengelig dersom man aktiverer 

humørdelen. I denne delen ligger det inne 5 predefinerte positive- (glad, engasjert, rolig, 

energisk og interessert) og 5 negative- (bekymret, trist, irritert, ensom og engstelig) 

følelser. Pasienten kan også fylle ut andre følelser i fritekst, dersom man opplevde en 

følelser som ikke dekkes av noen av de predefinerte følelsene. Man svarer så på om 

følelsene har vært stabile eller svingende i dag og om det har skjedd noe spesielt i løpet 

av dagen. Dersom noe har skjedd kan det utdypes i fritekst. 
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Rapport fra Humørmodulen 

I rapporten får du som behandler tilgang til en grafisk oversikt over aktuell måned og hvordan 

stemningsleiet har utviklet seg. Du får også oversikt over evt. relevant utdypende informasjon 

som angst, irritabilitet, psykosesymptomer, timer søvn, om man har tatt medisin, har 

menstruasjon, har hatt samtale med behandler, og daglige notater.  

Dette kan så brukes sammen med pasienten for å se sammenhenger. Er det for eksempel et 

mønster i at lite søvn leder til angst, depresjon og irritabilitet? Kommer stemningssvingningene 

på et bestemt tidspunkt på måneden hos de kvinnelige pasientene? Er vrangforestillingene til 

stede kun i affektive episoder? Det ligger mange muligheter her, siden det vil være forskjellig fra 

pasient til pasient hvordan mønstrene ser ut og hva som ser ut å påvirke endringer i 

stemningsleie.  
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Følelsesdelen kan hjelpe deg som behandler å se hvordan pasientens følelser utspiller seg. Er det 

affektlabilitet og kommer det i en bestemt kontekst? Kommer svingningene når som helst eller 

er det trigger i form av f eks avvisning, hormonell påvirkning eller i samband med endringer i 

stemningsleie? Dette kan hjelpe deg som behandler men å finne riktig behandling til pasienten.  
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Bedring 
 

Hvorfor bruker du denne modulen?  

Denne delen av iTandem er for de som ønsker å kartlegge sin egen bedringsprosess og positive 

psykiske helse. Mye av det som foregår i psykisk helsevern handler om å kartlegge og behandle 

psykiske plager eller symptomer, det vil si det man tenker er tegn på lidelse og som man derfor 

ønsker å fjerne. Men mange tenker det også er viktig å fokusere på den positive delen av vår 

psykiske helse, også kalt livskvalitet, for å forsterke dette. Denne tradisjonen kalles ofte positiv 

psykologi. Vi vet at de fleste med psykiske vansker oppnår bedring og har både positive følelser 

og tanker, samt kan oppleve mening i livet og fornøydhet med livet på tross av psykiske plager. 

Det er derfor viktig å kartlegge både bedring og positiv psykisk helse. Det er også flere ting man 

kan gjøre for å bidra til sin egen bedringsprosess og øke sin positive psykiske helse. I denne 

modulen har vi derfor inkludert to øvelser tatt fra positiv psykoterapi som vil bidra til at man får 

det bedre.  

Hva inneholder bedringsmodulen? 

Bedringsmodulen inneholder to deler: En del for kartlegging av bedringsprosessen og i hvilken 

grad man opplever god psykisk helse, her registreres bedringsprosessen, gode følelser og tanker, 

og fornøydhet med livet i tre skjema. En annen del inneholder to øvelser (Gode opplevelser og 

Personlige styrker) som vil kunne bidra til at man får det bedre ved å øke positive følelser og 

fornøydhet. Nederst på første side finner man også en lenke til mer informasjon om bedring på 

nettsiden psykose-bipolar.  
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Skjema for registrering av bedring og god psykisk helse 

Kartleggingsdelen består av tre skjema som bør fylles ut ved oppstart av iTandem. 

Deretter kan man fylle dem ut hver måned eller annen hver måned for å følge med på 

bedring og utvikling av positiv psykisk helse. Det første skjemaet Bedringsprosess 

(Questionnaire about the process of recovery; QPR) måler bedringsprosessen og hva som 

har vært viktig basert på 22 utsagn som skåres fra Helt enig til Helt uenig på en 

fempunktsskala. Det andre skjemaet Gode følelser og tanker (Warrick-Edinburgh mental 

wellbeing scale; WEMWBS) måler positive følelser og tanker de siste to ukene basert på 

14 utsagn som skåres fra Hele tiden til Ikke i det hele tatt på en fempunktsskala. Det siste 

skjemaet Fornøydhet med livet måler hvordan man har det for tiden alt i alt, dvs hvor 

fornøyd man er med livet basert på en syvpunkts skala fra Svært fornøyd til Svært 

misfornøyd.  
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Øvelser for å øke bedring og god psykisk helse 

De to øvelsene i bedringsmodulen er begge adaptert fra positiv psykoterapi for psykose 

som er utviklet av Mike Slade og medarbeidere (Slade et al,. 2019). De har begge vist gode 

resultater. Å legge øvelsene inn i et digitalt verktøy vil trolig kreve at brukeren vil ha behov 

for noe veiledning fra sin behandler. De to øvelsene består av:  

1. Gode opplevelser 

 Det er vanlig å bekymre seg for det som har gått galt før og det som kan gå galt i fremtiden. 

Men ved å legge merke til gode opplevelser, blir vi mer fornøyd med livet. Hvis vi gjør 

dette jevnlig, vil vi få det bedre. Målet med denne øvelsen er å oppmuntre brukeren til å 

legge mer merke til det positive som skjer. I positiv psykoterapi har man utviklet en øvelse 

for å øke fokus på positive og gode opplevelser eller hendelser. Denne øvelsen viser seg 

å ha god effekt på psykisk helse, også for personer med psykose. Øvelsen går ut på å 

identifisere minst en bra ting, liten eller stor, som har skjedd denne dagen, dette føres 

opp under Skriv innlegg. Deretter føres det opp hvis brukeren selv gjorde noe for at dette 

skulle skje. Brukeren blir også oppfordret til å ta bilder med telefonen som minner dem 

om noe bra som har skjedd for å lette gjennomføring av øvelsen. Brukeren kan se tidligere 

innlegg  under Se tidligere innlegg.  
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 2. Personlige styrker 

 Personlige styrker er forskjellige egenskaper vi alle har mer eller mindre av og som er del 

av våre unike personligheter. Personlige styrker er noe annet enn talenter som å løpe fort 

eller ha god hukommelse. Det er egenskaper som er gunstige for oss selv og andre, feks 

tapperhet eller ydmykhet. Folk trives og føler seg fornøyde når de bruker sine personlige 

styrker. Vi er ofte ikke bevisst hvilke styrker vi har mye av. Mange som sliter psykisk mister 

selvtillit og blir passive. Derfor er det viktig at vi blir klar over våre styrker og bruker dem 

aktivt. Dette kan gjøre oss gladere og mer fornøyd. I positiv psykoterapi har man utviklet 

en øvelse for å øke folks bevissthet om personlige styrker og å øve på å ta dem i bruk. 

Denne øvelsen viser seg å ha god effekt også for personer med psykose.  
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 Øvelsen er todelt og består av: 

  

Velg dine styrker (Identifisere 4 personlige styrker): 

Etter en beskrivelse av hva personlige styrker er og at bevisstgjøring rundt egne styrker 

vil kunne bedre humør og psykisk helse, blir brukeren bedt om å velge egne styrker ved å 

trykke på Velg styrker. Her får de tilgang til 24 personlige styrker med ikoner. Ved å trykke 

på hvert av ikonene vil det komme opp en kort tekst om gjeldende styrke (en setning). 

Brukeren blir bedt om å velge 4 styrker som de tenker er mest typisk for dem eller best 

representerer deres personlighet. 

For å komme frem til og identifisere personlige styrker bør brukeren få hjelp av behandler 

eller en nær venn/familiemedlem. De kan også utføre en test for å finne sine styrker ved 

å følge en vedlagt lenke til nettsiden viacharacter.  

Behandlere bør gjøre brukeren oppmerksom på at vi har det bra og trives når vi får 

mulighet til å bruke styrkene våre. Bruk av styrker gir en opplevelse av flyt. F.eks i en jobb 

der man får brukt styrkene sine vil man trives, der man ikke får brukt styrkene sine vil man 

trolig ikke trives.  

Behandlere bør også gjøre brukeren klar over at noen av de vanskene vi alle står i kan 

være et resultat av konflikt mellom to styrker. Feks: å være ærlig eller snill mot en venn 

som er involvert i uetisk atferd. Tilgivelse og rettferdighet kan også gi konflikt.  
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Bruk dine styrker (Planlegg aktivitet)  

Etter å ha valgt sine styrker blir brukeren oppfordret til å registrere en aktivitet der de 

bruker en eller flere av sine personlige styrker. De blir oppfordret til å planlegge en 

aktivitet som er mulig å gjennomføre og som de ikke vanligvis gjør.  

Ved å trykke på Planlegg aktivitet blir brukeren bedt om å foreslå en aktivitet, og hva de 

trenger for at det skal kunne gjennomføres (penger, informasjon, hjelp fra andre etc). 

Deretter skal de registrere hvilke av sine personlige styrker de må bruke for å 

gjennomføre aktiviteten. Behandleren bør hjelpe brukeren å finne alternative aktiviteter. 

De bør passe på at aktivitetene er (i) relevante (identifiserer brukerens personlige 

styrker), (ii) realistiske og mulige å gjennomføre, (iii) ikke noe som brukeren vanligvis gjør. 

Når det fremkommer at aktiviteten ikke tilfredsstiller disse kriteriene bør behandleren 

utforske foreslå andre aktiviteter.  

Etter at aktuelle styrker er valgt får de en oversikt over ukas planlagt aktivitet og aktuelle 

styrker. På denne siden kan de registrere når de har gjort aktiviteten. Brukeren har også 

mulighet til å velge nye personlige styrker ved å trykke på Velg nye styrker.  
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Medisiner 
Hvorfor bruke denne modulen? 

Denne modulen skal hjelpe brukere å ha en oversikt over medisiner og få påminnelser som gjør 

det lettere å huske å ta dem. Du kan bli påminnet å ta medisiner opptil to ganger i døgnet. I tillegg 
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er det muligheter for å rapportere inn bivirkninger. Dette er viktig fordi det er lett for behandlere 

å glemme å spørre om dette, og lett å glemme å si noe om det når man først har mulighet. 

Muligheten til å få rapport over medisinbruk og bivirkninger, gjør at man som behandler kan være 

mer forberedt på en nødvendig samtale om dette.  

Hva inneholder medisinmodulen?  

Denne modulen inneholder 2 funksjoner: 

1. Registrering av medisiner du tar daglig 

a. Som pasient får man spørsmål om man har tatt medisinen. Om man ikke har tatt 

full dose, kan man registrere hva som er årsaken til dette, om man har glemt det, 

fått bivirkninger etc... 

b. I medisinregistreringen ligger det også muligheter for å registrere bivirkninger 

man måtte oppleve 

2. En medisinliste 

3. En link til siden www.psykose-bipolar.no med mer informasjon om behandling for 

psykose og bipolar lidelse 

 

 

 

http://www.psykose-bipolar.no/
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Rapport fra medisinmodulen 

Rapporten som går til behandler inneholder informasjon om medisiner som er tatt og eventuelle 

årsaker til at den ikke er tatt, samt bivirkninger. 
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Psykose 
 

Hvorfor bruke denne modulen? 

Denne delen av iTandem er for de som opplever at ett eller flere psykosesymptomer plager dem 

eller hindrer dem i å nå målene sine. Ved å følge med på dette og se det i sammenheng med 

andre viktige ting i pasientens liv (triggere/hendelser, søvn, aktivitet, medisinbruk, o.a.) kan det 

hjelpe dere til å bedre forstå hva som er til hjelp eller hindringer for pasienten. Det gir også en 

mulighet til å følge med på utviklingen over en tidsperiode og eventuelt gjøre justeringer 

sammen. Noen av symptomene kan være relevante å registrere for personer som ikke har erfart 

psykose også (f.eks. “ Tankene mine går langsomt”, “Tankene mine går fort”, “Tankene mine er 

kaotiske”).  

 

Hva inneholder psykosemodulen? Psykosemodulen inneholder to deler: “Psykosesymptomer” 

og “Negative symptomer” 

 

Psykosesymptomer 

Psykosesymptomer fylles ut en gang i uken, og pasienten kan også her bli minnet på dette 

gjennom notifikasjoner. Skjemaet inneholder 10 symptomer samt en “Annet” kategori 

hvor pasienten selv kan skrive inn hva som skal registreres. Pasienten velger, i samråd 

med deg, hvilke symptomer hen vil registrere og følge med på over en tidsperiode. Det er 

ofte mest effektivt hvis man velger symptomer som pasienten opplever som relevant og 

som forekommer relativt ofte (en til flere ganger i uken). Under følger skjermbilder av 

hvilke symptomer man kan velge: 
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Pasienten blir så bedt om å registrere hvor mye hvert avkrysset symptom har plaget hen 

og om andre har reagert på dette. Pasienten registrerer også om det var noe som trigget 

dette symptomet (med fritekstfelt - ikke obligatorisk å fylle ut) og om det var noe som 

hjalp i forhold til dette symptomet. Her eksemplifisert med “Hører ting andre ikke hører”:  
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Negative symptomer 

Negative symptomer fylles ut sjelden, typisk 2 eller 3 ganger, ved oppstart og avslutning. 

I denne delen bes pasienten svare på 20 påstander, alle med tre svaralternativ (Helt enig”, 

”Litt enig” og ”Ikke enig i det hele tatt). Påstandene dreier seg om tegn på negative symptomer, 

og formålet er å få et raskt inntrykk av hvor mye og hvilke negative symptomer pasienten er plaget 

av og om dette bedrer-/endrer seg over tid. 

 

Rapport fra psykosedelen 

I rapporten får du som behandler tilgang til en oversikt over hvilke psykosesymptomer som 

pasienten har valgt å registrere og hvor mye de har plaget pasienten, hvilke triggere de har 

beskrevet og om de opplever at noe hjalp. Symptomene rapporteres uke for uke, med nylige 

registrering først. 
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Sum negative symptomer gir et raskt inntrykk av hvor mye pasienten er plaget av negative 

symptomer og eventuelt hvilke områder som er mest påvirket. 

 

  

 

Rapporten fra psykosedelen kan så brukes sammen med pasienten for å se etter sammenhenger 

og planlegge videre tiltak. Er det noen typer situasjoner som gjør pasienten sårbar for å reagere 

med psykotiske symptomer? Er det noe som bidrar til at pasienten mestrer bedre? Er endringer 

i psykosesymptomer forbundet med andre faktorer, som søvn, livshendelser aktivitetsnivå, sosial 

tilbaketrekning eller annet? 
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Rus 
 

Hvorfor bruke denne modulen? 

Mange personer med psykoselidelse eller bipolar lidelse bruker i perioder rusmidler som får 

negative konsekvenser for en selv og for relasjoner til andre. Det kan for eksempel handle om å 

fungere dårligere på skole eller jobb, negativ påvirkning av forhold til familie og venner, og 

dårligere økonomi. Sist, men ikke minst, kan rusmidler trigge eller forverre psykiske symptomer 

som hallusinasjoner, vrangforestillinger eller depressive symptomer. Perioder med plagsomme 

symptomer kan komme oftere, vare lengre og bli vanskeligere å behandle. Det er derfor svært 

viktig å utrede og behandle rusproblemer i disse pasientgruppene. Hvis det fremkommer at 

pasienten jevnlig bruker rusmidler, og kanskje har et rusproblem, kan det være nyttig å bruke 

denne modulen. Økt bruk av rusmidler kan for eksempel være et tegn på økning av symptomer, 

f.eks. at personen ruser seg mer i en oppstemt fase, for å dempe angst eller for å få sove om 

kvelden. Derfor kan det være viktig å følge med på bruk av rusmidler over tid.  

Hva inneholder rusmodulen? 

Rusmodulen består av et skjema som fylles ut en gang hver uke. Pasienten blir minnet på å fylle 

ut skjemaet gjennom notifikasjoner. Pasienten blir først spurt om man har ruset seg siste uke. 

Hvis man svarer nei, får man et oppfølgingsspørsmål om hvilke strategier som har blitt brukt for 

å ikke ruse seg. Dette fylles ut i et fritekstfelt.  
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Hvis pasienten svarer ja, får man to oppfølgingsspørsmål. Det ene handler om hvor mye det har 

forstyrret hverdagsfungeringen (skåres på en firepunktsskala fra ingenting til alvorlig), og det 

andre handler om hvilke rusmidler som har blitt brukt. Det kan krysses av på et eller flere av de 

oppgitte rusmidlene (alkohol, cannabis, amfetamin, kokain, opiater, hallusinogener og annet). 
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Rusmodulen inneholder også en lenke til “Fakta om rusmidler” som ligger på Oslo 

universitetssykehus sine sider.  

Rapport fra rusmodulen 

I rapporten får du som behandler en oversikt over om pasienten har ruset seg og hvilke rusmidler 

som har blitt brukt, påvirkning av hverdagsfungering, og strategier for ikke å ruse seg. Oversikten 

viser utvikling fra uke til uke. Man får også en oversikt som dekker hele perioden der rusbruk har 

blitt registrert i modulen. Sistnevnte oversikt viser antall uker pasienten har brukt versus ikke 

brukt rusmidler, og hvilke rusmidler som har blitt brukt, i løpet av hele registreringsperioden.  
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Disse oversiktene kan brukes sammen med pasienten for å se på sammenhenger. Kan det for 

eksempel være et mønster der økt bruk av cannabis henger sammen med problemer med å 

fungere i hverdagen, søvnforstyrrelser eller økt forekomst av underlige ideer og kanskje 

vrangforestillinger? Slike sammenhenger og mønstre kan være forskjellige fra pasient til pasient. 

Dette er viktig å kartlegge for å styrke bevisstheten og forståelsen hos både behandler og pasient 

for samspillet mellom symptomer og faktorer som kan forverre eller bedre den psykiske 

helsetilstanden. Denne innsikten kan være med på å legge føringer for videre behandling.  
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Behandling 
Hvorfor denne modulen? 

Bruk av jevnlig og systematisk tilbakemelding på behandling kan gi viktig informasjon til 

behandler om pasientenes subjektive opplevelse av behandlingen, og styrke pasientenes utbytte 

av behandlingen. Mange pasienter med psykoselidelser eller bipolare lidelser kan ha kognitive 

vansker som for eksempel svekket hukommelse og oppmerksomhet. Modulen kan derfor også 

være et nyttig redskap for pasienten for å ha oversikt over fremtidige og tidligere 

behandlingsavtaler, og sine behandlere. Modulen legger til rette for å kunne få påminnelser om 

slike avtaler.   

Hva inneholder behandlingsmodulen? 

Behandlingsmodulen inneholder to skjemaer for behandlingsevaluering. Det ene skjemaet fylles 

ut før hver behandlingstime, og det andre fylles ut etter hver behandlingstime. Pasienten får 

notifikasjoner som minner om å fylle ut skjemaene. I skjemaet som skal fylles ut før hver 

behandlingstime blir pasienten spurt om hvordan hen har følt seg siden siste time. På en 

fempunktsskala fra svært fornøyd til svært misfornøyd skårer pasienten hvordan hen har følt seg 

alt i alt, i forhold til sin familie, når det gjelder venner, og vedrørende skole, jobb eller annen 

dagaktivitet.  
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I skjemaet som fylles ut etter hver behandlingstime blir pasienten spurt om hen følte seg hørt, 

forstått og respektert, om det ble snakket om ting som var relevante for pasientens mål for 

behandlingen, om pasienten opplevde å få snakket om det som var viktig, om behandler la opp 

timen på en god måte, og total opplevelse av timen (god eller ikke god). For hvert av disse 

spørsmålene krysser pasienten av på en fempunktskala som går fra helt enig til helt uenig.  

 

 

 

I tillegg til skjemaene for behandlingsevaluering, inneholder behandlingsmodulen to skjemaer til. 

I det ene kan pasienten registrere navn, fagprofesjon, behandlingssted og telefonnummer for 

hver av sine behandlere. Det andre skjemaet gir en oversikt over kommende og tidligere 

behandlingsavtaler. Under kommende avtaler, kan det legges inn hva avtalen gjelder (for 

eksempel blodprøve eller behandlertime), tidspunkt og sted for avtalen. Man kan også krysse av 

for om man ønsker en påminnelse av avtalen 24 timer i forkant.  

Rapport fra behandlingsmodulen 

I rapporten fra behandlingsmodulen får du som behandler en oversikt som viser pasientens 

evaluering av hver time med angitt dato. Rapporten viser altså kun pasientens svar på skjemaet 

for behandlingsevaluering som fylles ut etter hver time. Rapporten viser svarene på hvert av 

spørsmålene i evalueringsskjemaene (skårer på alle fempunktsskalaene). I tillegg til evalueringen 

av hver time, kan man få en oversikt som viser evaluering av alle behandlingstimene i hele 

registreringsperioden. Rapporten gir deg som behandler mulighet til å følge godt med på 

pasientens opplevde nytte av behandlingen over tid. Dette kan være nyttig å tematisere sammen 

med pasienten, og for eksempel se på sammenhenger mellom evalueringen og 

behandlingsintervensjoner, terapeutisk allianse, symptomtrykk og livssituasjon. Rapporten kan 

slik sett bli et verktøy for et samarbeid med pasienten om behandlingen, og justeringer av denne.   
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Aktivitet 
 

I denne modulen kan man legge inn et mål for egen tilfriskning som krever aktivitet. Målet kan jo 

også være å bli mer aktiv i seg selv, og sette seg noen mål for aktiviteter man skal gjøre i løpet av 

uken. Det er et poeng å bryte målene sine ned til delmål som kan registreres. Årsaken til at en 

skal gjøre dette er for å få hjelpe til å motivere for endring, og samtidig få en snakk om hvorfor 

man eventuelt har vansker med å nå de målene man har satt seg. Det kan være fint å ha denne 

typen registreringer med seg som et utgangspunkt for samtale.  

 

Hva inneholder aktivitetsmodulen? 

Modulen inneholder 2 funksjoner: 

1. Registrering av mål; man kan velge et eller flere 

2. Registrering av aktivitet. Når du registrerer aktivitet, kan du velge mellom aktiviteter som 

er preprogrammert, eller du kan lage nye selv ved å klikke på “legg til aktivitet” i øverste 

høyre hjørne. Deretter kan man velge et ikon man synes passer til denne. 

 

Rapport fra aktivitetsmodulen 

Det er ingen rapport fra denne modulen, men pasienten får streaks som er med å registrere at 

man har gjort en aktivitet knyttet til målet/målene. Aktiviteten blir liggende i mobilen i løpet av 

uken og nullstilles hver mandag.  
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