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Utfordringer

• For lite fokus og ressurser brukt på planlegging 
og utvikling av intervensjoner

• Mer fokus på effekt og bruk i helsetjenesten

• Systematisk involvering av «stakeholders»

• Lite bruk av mixed methods (kombinere 
kvalitative og kvantitative metoder)





The Person-based
approach

• Professor Lucy Yardley, University of Southampton

• Utviklet på bakgrunn av erfaring med utvikling av 
over 30 intervensjoner

• >1500 intervju med brukere

• Effekt dokumentert og publisert (Lancet, BMJ)

• Brukt på brukere fra ulike kulturelle kontekster og 
aldersgrupper



The Person-based 
approach

• Ulike målgrupper: leger og helsepersonell i primær og 
spesialisthelsetjenesten; pasienter; pårørende

• Helsefremmende atferd

• Fysisk aktivitet

• Reduksjon av alkoholinntak

• Håndhygiene

• Somatiske lidelser

• Diabetes

• Hypertensjon

• Svimmelhet

• Eksem

• Psykologiske tilstander

• Distress



Hva er «nytt» med PBA?

• Kombinerer user-centred design tilnærminger med evidens-baserte 
atferdsendringsmetoder

• Skape en intervensjon som er engasjerende og motiverende 

• Skape faktisk atferdsendring

• Kan øke aksept for intervensjon, etterlevelse av studieprotokoll, 
feasibility/gjennomførbarhet, effekt og implementering



Viktige elementer PBA

• Evidens-basert tilnærming

• Kvalitative intervju med brukere for å kartlegge 
behov

• Logic model

• Guiding principles

• Think-aloud intervjuer der prototyper blir testet

• Evaluering ved bruk av mixed methods



Evidensbaserte metoder



Evidensbasert 

Teoribasert

Personbasert



Evidensbasert tilnærming: 
Litteraturgjennomgang

• Er det evidens for problemstillingen? 

• Hvilke intervensjonselementer er det evidens for?

• Teoretisk grunnlag



Evidens for problemstilling og atferdsendringsteknikker?

Problemstillinger Teknikker Resultater

Kognitive vansker etter depresjon Rock, P., Roiser, J., Riedel, W., & Blackwell, A. (2014). Cognitive impairment 
in depression: a systematic review and meta-analysis. Psychological 
medicine, 44(10), 2029-2040. 

Kognitive vansker vedvarer i remisjon
Mange kognitive domener påvirket

Kompenserende strategier Twamley, E. W., Vella, L., Burton, C. Z., Heaton, R. K., & Jeste, D. V. (2012). 
Compensatory cognitive training for psychosis: effects in a randomized 
controlled trial. 

Kompenserende strategier er like effektive 

Kognitiv trening Semkovska, M., & Ahern, E. (2017). Online neurocognitive remediation 
therapy to improve cognition in community-living individuals with a 
history of depression: a pilot study

Siegle, G. J., Ghinassi, F., & Thase, M. E. (2007). Neurobehavioral therapies 
in the 21st century: Summary of an emerging field and an extended 
example of cognitive control training for depression

Digital kognitiv trening er effektivt

Trening på å øke kognitiv kontroll som 
oppmerksomhetstrening er effektivt ved depresjon

Fellesfaktorer Pearson, R., Pisner, D., Meyer, B., Shumake, J., & Beevers, C. G. (2019). A 
machine learning ensemble to predict treatment outcomes following an 
Internet intervention for depression. Psychological medicine, 49(14), 
2330-2341. 

Treatment credibility and expectancy can predict positive 
treatment outcomes in interventions for depression



Logic model

• Visuell representasjon av hvordan intervensjonen og dens elementer (teori- og 
evidensbaserte) vil forårsake endring

• Tydeliggjør forskernes antagelser om intervensjonen og dens forventede virkning

• Kommunikativt verktøy i tverrfaglige team

• Dynamisk



 



Vi har funnet teori og
evidensbaserte
teknikker… Hva skal vi 
velge?



Brukerinvolvering

• Evidens og teoribaserte tilnærminger kan gi 
informasjon om potensielt effektive elementer

• Gir mindre informasjon om hvilke elementer 
som er viktige og faktisk vil bli brukt

• Ofte involveres ikke brukere fra starten 

• Brukere inkluderes på en lite systematisk og 
velartikulert måte



Kvalitativ forskning

• Hva er erfaringene og holdningene til dem som 
skal bruke intervensjonen?

• Hva er deres sosiale kontekst?

• Hva er deres behov?

• Hva er barrierer for at de skal interagere med 
en intervensjon?



Identifisere 
intervensjonselementer 
som er…

• Nødvendige

• Gjennomførbare

• Motiverende

• Spennende

• Unngå upraktiske og mislikte 
atferdsendringsteknikker



Kvalitative intervju med målgruppen

• Still veldig åpne spørsmål i starten

• Lukkede eller teoridrevne spørsmål kan komme senere 

• Individuelle intervju

• Fokusgruppeintervju

• Gi diskusjoner

• «Stå sammen» mot forskerens perspektiv





Evidensbaserte tiltak mot 
influensa pandemi

1. Sosial distansering

2. Vaske hender

3. Nyse/hoste i et papirlommetørkle



Resultat fra kvalitative intervju

1. Sosial distansering var ikke ansett som 
akseptabelt

2. Bruke papirlommetørkle var akseptabelt men 
ikke gjennomførbart

3. Håndvask og spriting av hender var både 
akseptabelt og gjennomførbart



Fallforebygging

• Intervju

• Fokusgrupper

• Forebygge fall-> gammel og skrøpelig

• Positiv tilnærming -> styrke balansen, trening og 
uavhengighet



Guiding principles

• Kjernekomponent 

• Basert på evidens fra litteraturen og kvalitativ forskning med brukere

• Identifisere «design målsetninger» (design objectives) og flere nøkkelelementer 
(key features) som kan møte design målsetninger



Design objective
Øke tiltro til at det er 
trygt å redusere bruk 
av antidepressiva

Key features
• Evidensbasert rasjonale for at det er 

trygt
• Vise til suksesshistorier
• Adressere bekymringer
• Anerkjenne
• Emosjonell støtte



My Breathing

Design objectives
• Engasjere personer 

som ikke mener de 
har aktiv astma

• Overbevise og øke 
kunnskap om 
forbyggende bruk av 
astma medisin

Key features
• Positiv sykdomkontekst
• Overbevise og gi informasjon 

om at det er trygt og nyttig å 
bruke astma medisin 
forebyggende 



RestDep: Guiding principles

Design objectives Key features

Tilby innhold som adresserer bekymring og grubling.
Inkludere elementer fra kognitiv atferdsterapi og metacognitive oppgaver. Vignetter 
av andre med lignende vansker. 

Adressere at mange har lite kunnskap om kognitive restsymptomer. Tilby ny og informativ kunnskap om kognitive restsymptomer fra kilder med høy

kredibilitet. 

Forebygge at brukere blir overveldet av informasjon. Tilby “tunnel design”

Fremme indre motivasjon. • Self-tailoring av strategier ved bruk av en arbeidsbok. 

• Gi historier om andre med lingnende problemer og tilby veiledning av terapeut. 

• Fremme kompetanse gjennom bruk av delmål, målstyring og positive 

forsterkning. 



Common guiding principles

Design Objective Key features

Fremme autonomi • Tilby valg

Fremme kompetanse • Klar struktur og veiledning
• Minimalisere bevist innsats og store endringer I 

livstil
• Delmål

Fremme positiv emosjonell erfaring og
tilhørighet

• Positivt og støttende spark
• Anerkjenne og adressere bekymringer
• Gi forsterkende tilbakemelding
• Følge best practise for å øke øke brukervennlighet

og tillit
• Suksesshistorier



Teste Protoyper

• Think-aloud intervju med brukere

• Gi uttrykk for hva man liker og ikke liker



RestDep: Prototype

• 10 moduler

• Består av:

• Psykoedukasjon

• Oppmerksomhetstrening

• Kompenserende strategier

• Oppmerksomhet, hukommelse, 
styringsfunksjoner og grubling

Universitetet i Bergen



Think-aloud intervju

• Inviterte:

• Deltakere fra eksplorerende kvalitative intervju (N=7)

• Terapeuter som har jobbet med digital behandling (N=4)

• Tidligere pasienter fikk sendt 2 moduler før intervju

• Fase 1

• Spørre om deres inntrykk av teksten og bildene de fikk tilstedt

• Hva likte de? Hva likte de ikke?

• Fase 2

• Teste ut modul på PC, mobil og nettbrett

• «Tenke høyt» mens de navigerte seg gjennom modulen

• HCI forsker tilstede 



Resultater Think-
aloud Intervjuer

• Positive tilbakemeldinger

• Relevant og gjenkjennbart

• Passende arbeidsmengde

• Lett å bruke

• Negative tilbakemeldinger

• Tilpasse oppgavene etter funksjonsnivå

• Unngå bilder av mennesker

• Tekst som utdyper betydningen av bilder



«Vi kan ta modul 3. Det var øvelsen med selvsnakk. Det å vaske håret, lage en brødskive og 
sånt. Det første jeg tenkte var liksom «tror de at det er så gale»? At liksom jeg trenger en 
liste for å vaske håret. Men jeg skjønte det at det egentlig det at du faktisk skulle si de 
tingngene høyt også at rekkefølgen var feil og sånt. Men følelsen var likevel den at jeg ikke 
var helt på det nivået (ler).”



Positive tilbakemeldinger

«Jeg liker godt fremsiden i mobilversjonen. Den er 
enkel.»

« Jeg synes fargene er fine og jeg liker layouten bedre 
enn i det andre programmet.»

«Her har dere brukt foto. Jeg synes det er bra å ha 
bilder her, det bryter opp teksten.»

University of Bergen



Endringer: 
Eksempel

• «Du får ingen bekreftelse om 
at det er sendt. Hvis du ikke 
får noe, så får man følelsen 
av å ha gjort noe galt…at 
nettleseren har lurt meg eller 
noe.»

• Iterasjon: Legg inn en 
«send» knapp





Feasibility og pilotstudier





Feasibility studier

• Forskning gjort før hovedstudien som svarer på 
spørsmålet: «Kan denne studien bli gjennomført?»

• Obs! Evaluerer ikke utfallsmålet til hovedstudien

• Er studien praktisk og akseptabel?

• Relevante utfallsmål:
• Villighet til å bli randomisert
• Rekrutteringsrate
• Andel interesserte som blir inkludert etter screening
• Andel som svarer på follow-up
• Nytten av data samlet inn
• Tidsbruk for å samle inn og analysere data
• Inkludere kvalitative data?



Pilotstudier

• «Mini-versjon» av hovedstudien

• Tester protokollen av hovedstudien

• Fokus på prosesser knyttet til hovedstudien

• Sikre seg at prosedyrene går som de skal

• Måle utfallsmål

• Kan ha færre målinger eller legge til andre målinger 

• Vurdere om hovedstudien er verdt å gjennomføre

• Vurdere ressursbruk

• Trening av personell, datakvalitet, tidsbruk, økonomiske aspekter



Evaluering • Randomiserte kontrollerte studier kombinert 
med kvalitative metoder





Takk for meg Sunniva.Myklebost@uib.no


