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Jobbfokusert behandling 

• Kunnskapsgrunnlag:  Arbeid er viktig for livskvalitet, psykisk-

og fysisk helse 

• Psykoterapi reduserer symptomer, men ikke sykefravær

• Ved depresjon rapporteres stort funksjonstap til tross for 
symptombedring

• Høye tilbakefallsrater etter symptombedring ved depresjon

• Pasienters definisjon av bedring «recovery»

Bockting et al 2015 A lifetime approach to major depressive disorder

Van der Woort et al 2014 Functional and symdomal recovery

IsHak et al 2013 Predicting relaps in major depression disorder using patient-reported outcome.

Chevenance et al 2020 Identifying outcomes for depression that matter for patients informal caregivers and health care professionals



Jobbrelatert mestringstro
Return to work self-efficacy

RTW-SE

• Forventning « Jeg kommer til å mestre arbeidsoppgaver og 
psykiske plager»

• Studier indikere at RTW-SE er en robust prediktor for retur 
til arbeid for personer som er sykemeldt med angst og 
depresjon

• kontrollerer for angst og depresjon

• Må være knyttet til mestring på spesifikke  
områder for å være prediktor

• 626 pasienter: Jobbfokusert behandling
RTW.  Predikere signifikant retur til arbeid rett etter behandling, 
6- og 12 måneder etter behandlingsllutt

Gjengedal  et. al 2020, A 

validation study of the

Return to work self-

efficacy questionnaire, 

JOOR.



Uttalelsene er knyttet til dine forventninger til arbeid. 
Se for deg at du skal være i fult arbeid fra i morgen, med din nåværende fysiske og psykiske helse.
Vennligst fyll ut disse spørsmålene enten du er sykemeldt eller i arbeid. 

Helt Helt

uenig enig

1. Jeg vil mestre tilbakeslag 1 2 3 4 5 6

2. Jeg vil ikke være i stand til å fullføre mine arbeidsoppgaver på grunn av min psykiske 

tilstand 
1 2 3 4 5 6

3. Jeg vil være i stand til å sette grenser på jobben 1 2 3 4 5 6

4. Jeg vil være i stand til å utføre mine oppgaver på jobben 1 2 3 4 5 6

5. Jeg vil være i stand til å håndtere emosjonelt krevende situasjoner 1 2 3 4 5 6

6. Jeg vil ikke ha energi igjen til noe annet 1 2 3 4 5 6

7. Jeg vil være i stand til å konsentrere meg på jobb 1 2 3 4 5 6

8. Jeg vil være i stand til å mestre arbeidspress 1 2 3 4 5 6

9. Jeg vil være i stand til å håndtere potensielle problemer på jobben 1 2 3 4 5 6

10. Jeg kan motivere meg selv til å utføre min jobb 1 2 3 4 5 6

11. Jeg vil være i stand til å mestre fysiske krav jobben stiller 1 2 3 4 5 6

RTW-SE: Validering

➢ Oversettelse
➢ En faktor
➢ Intern konsistens
➢ Korrelere negativt min-mod

depresjon og angst
➢ Skiller mellom grupper 

full jobb, gradert- og 
fult sykmeldte 

➢ God reliabilitet og validitet

➢ God prediktiv evne
➢ Utvikle også cut-off skårer

for å evaluere behandling



Hvordan styrke RTW-SE- jobbrelatert mestringstro?

• Kartlegge psykologiske plager i arbeid, barrierer for retur og jobbmestring –

konkrete arbeidsoppgaver fra første vurderingstime og gjennom behandling

• Informasjon om psykisk helse og arbeid (ambivalens)

• Arbeidsrelaterte mål og bruke arbeidssituasjoner til jobbmestring i terapien 

• Plan for retur til arbeid, gradert sykemelding og samarbeid fastlege 

• Informasjonsplan og åpenhet- dialog med leder og Nav 

• Parallelt og integrert i kognitiv- og metakognitiv terapi

• Verktøy og kunnskap

• redusere grubling og bekymring

• Unngåelse



Effekt av jobbfokusert behandling på RTW-SE 

• I naturalistisk studie sammenlignes en gruppe like pasienter på venteliste og i aktiv 

behandling

Intervention group

Sessions: 9.6
(n=87)

Control wait list group

days :78.2
(n=95)

Outcome :

Full return to work

Depression, anxiety



Cohen (1977):

Effectsize

0.2 = small

0.5 = moderate

0.8 = large

Stor effekt på depresjon angst og mestringstro-RTW-SE 



Signifikant  flere i full jobb etter behandling

The proportion of patients exhibiting full retun to work was significantly

higher in the intervention group compared to the control group (41.4% vs

26.3 %). Fisher’s exact test, p=0.041 (p < .05).
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Effekt på depresjon (BDI-II) 
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• Høye effektstørrelser under behandling
• Signifikant minimal endring i ventetiden, og pasienter har fortsatt symptomer på 

moderat nivå



Resultat angst (BAI)
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«RTW-SE»- forventning om å mestre psykiske plager og 
arbeidsoppgaver
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• Signifikant stor effekt under behandling

Gjengedal et al 2021 The Return-to-Work Self-efficacy Questionnaire (RTW-SE):A validation Study of
Predictive Abilities and Cut-off Values for Patients on sick leave due to anxiety and depression



Å måle- evaluere RTW-SE Jobbrelatert 

mestringstro 

• Cut off verdier nødvendig i 

klinisk praksis

• Evaluere effekt av/etter 

behandling-

• CUT-OFF VERDIER RTW-SE- etter 

behandling

• Lav: 1-3.7        

assosiert med risiko 

for full sykemelding

• Moderat: mellom 3.7-

4.6  assosiert med 

gradert jobb

• Høy: mellom 4.6-6        

assosiert med full 

jobb

• Predikerer retur tur 

arbeid opp til et år 

etter behandling
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Sick leave trajectories one year before, during 

and after treatment (N =619)
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Sandin et. al (2021) BMJ open

At risk sick leave pre:

More women

Somatic disorders

Post treament: 

Low RTW-SE

Rest depression

Subgroups:

Bullying, fatigue? 



Kliniske implikasjoner:

• Jobbfokusert metakognitiv og kognitiv terapi har 
signifikant effekt på depresjon, angst, mestringstro og 
retur til arbeid

• Retur til arbeid  og fokus på jobbrelatert mestringstro 
ved angst og depresjon øker livskvalitet 

• Arbeidsfokus må integreres i utredning og behandling 


