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Hva er Rask psykisk helsehjelp?

Interkommunalt prosjekt for behandling av angst, depresjon og 
søvnplager

Fått støtte fra Helsedirektoratet i tre år

Det har vært gjennomført 12 pilotprosjekt fra 2013. 
Gjennomgående gode resultater.

Tilbudet er etablert i 62 kommuner og bydeler, fordelt på 54 
team



Hva er Rask psykisk 
helsehjelp?

Lett tilgjengelig kommunalt tilbud

Gratis tilbud

Ikke behov for henvisning

Basert på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp

Behandling og tidlig intervensjon



• https://www.tv2.no/a/11186001/

https://www.tv2.no/a/11186001/


Målgruppen
• Over 16 år

• Mild til moderat:

• Depresjon

• Angst

• Søvnvansker (insomni)

• Behov for akutt hjelp (suicidalitet, psykose, akutt krise)

• Alvorlig psykiske lidelser

• Behov for mer utredning, medikamentelle vurderinger, 
langtidsoppfølging

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

Ikke i 
målgruppen 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https://vibeke.holtskog.no/den-geniale-bueskytteren/&psig=AOvVaw3JKSkLeQTEj5bFGHcL-Llq&ust=1581169794579000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIinsdXKv-cCFQAAAAAdAAAAABAD
https://katkoln-design.no/portfolio-item/multimediedesign/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Psykiske lidelser er vanlig! 

• Livet vil gå opp og ned – det er helt vanlig

• Når psykiske plager blir belastende og går ut over 
fungering og livskvalitet kan det utvikles til en 
psykisk lidelse

• Det kan være lurt å oppsøke hjelp tidlig for å 
forebygge at plagene forverrer seg 

I løpet av livet vil:
1/5 få depresjon
1/4 vil få angst





Tilbudet i 
RPH

Innholdet i tilbudet utformes i
dialog med brukeren.

Mixed-care





Kurs 1

• Oppbygging av hjernen

• Tanker, følelser, kropp, handling

• Kognitiv diamant

• ABCDE-skjema



Kurs 2

Kunnskap om depresjon
Grubling og bekymring
Aktiviteter som motvirker depresjon



Kurs 3 



Kurs 4 



•

"Nytte: Ja, absolutt. Hvordan håndtere 
det man sliter med. Egentlig ingenting, 

men kanskje skulle ha fått fylt ut skjema 
ABC på kursdagene for å være sikker på 

at man skjønner hvordan verktøyet 
fungerer. Flotte kursholdere på alle 

måter."

"Kurset har vært nyttig, positive 
tanker, bevissthet om å kunne si 
nei, SMARTE mål. Alt var bra. Litt 

flere hverdagseksempler, 
konkrete"





Virker RPH?

Evaluering av de første 
12 pilotene: 

• 61,6 % recoveryrate

• Svært stor grad av 
tilfredshet blant brukerne

• 6 av 10 som hadde angst og 
depresjon før de fikk Rask 
psykisk helsehjelp, var 
friske ved slutten av 
behandlingen

Smith ORF, Alves DE, Knapstad M.  2016

FHI (anerkjent psykologisk 
tidsskrift)
• 59% frisk etter et halv år 

med RPH
• 32 % frisk med lege/ 

psykolog

Norsk RCT-studie fra
2020

(Knapstad et. al. 2020)

https://fhi.no/nyheter/2020/6-av-10-friske-med-rask-psykisk-helsehjelp/


Resultater fra 
03.09.2020-
31.12.2020

• Antall kontaktet RPH: 100 

• 73 henvisninger i målgruppen

• 13 henvisninger ble loset videre

• 70 behandlingsforløp startet opp

• 54 forløp ble avsluttet i 2020. 

• Responstid fra de tar kontakt til det gjennomført 
kartlegging: 5.16 dager. 

• 35 opplever symptomlettet, 19 fortsatt aktive i 2021.

• 8 tilbake fra sykemelding etter kontakt med RPH. 



Media 

• Sak fra TV2 fra februar

• Aftenposten (2020)

• Erna Solbergs uttalelse i aftenposten

• FHI (anerkjent psykologisk tidsskrift)

https://www.tv2.no/a/11186001/
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/wPL5M1/norge-trenger-rask-psykisk-helsehjelp-dyregrov-hovgaard-bjoernsund-berge-og-sandvik?spid_rel=2&fbclid=IwAR0a7sd9nEgT6FDBVivFHDS0C1KvYINJ9TC8r1Qc9feX2iUzqmu37_3eS84
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/K32dae/du-kan-faa-hjelp-sa-maud-angelica-hun-har-helt-rett-og-naa-skal-hjelpen-bli-enda-bedre-erna-solberg
https://fhi.no/nyheter/2020/6-av-10-friske-med-rask-psykisk-helsehjelp/


Les mer 
om RPH 

• NAPHA om RPH

• Norsk forening for kognitiv terapi

• Helsedirektoratet

https://www.napha.no/content/13931/Rask-psykisk-helsehjelp
https://www.kognitiv.no/hjelp-til-deg/behandlingstilbud/rask-psykisk-helsehjelp/
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-rask-psykisk-helsehjelp


Praktisk 
informasjon

• Åpningsdager tirsdager og torsdager

• Samtalelokaler på Origo på Leknes 2. etasje

• Mulighet for digitale konsultasjoner

• Kurslokaler på Karrieresenteret på Leknes I 
TEFT-bygget

• rph@vestvagoy.kommune.no

mailto:rph@vestvagoy.commune.no
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