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Gjennomgang

 Mål og innhold i tjenesten

 Teknologibruk

 Forventet effekt

 Særlige utfordringer



 Etablere et internettveiledet behandlingstilbud for 
depresjon, sosial fobi og panikklidelse for befolkningen i 
Sør- Trøndelag

 Etablere en arena for integrert samhandling mellom NTNU 
og kliniske miljø i St. Olavs Hospital når det gjelder utvikling 
av og forskning på internettbaserte 
behandlingsprogrammer.

 Etablere en arena for samarbeid med næringsliv (utvikling 
av produkter, applikasjoner og internettbaserte 
behandlingsprogrammer knyttet til psykisk helse)

Senter for eTerapi
FORMÅL



HVORFOR?

 Øke tilgangen på effektiv 
evidensbasert behandling 
ved å bruke ny teknologi

 Stryke pasienten posisjon: 
Øke graden av SAMVALG
I behandlingen i PH

 Økt differensiering av
tilbudet tilpasset
pasientens behov

 Likeverdig helsetilbud i
hele fylket

 Sette St Olav Hospital i
posisjon til å påta seg en
oppgave fra RHFet

 Viktig tiltak for å 
håndtere økt
etterspørsel/



HVORFOR?

 Ressurseffektiv: Nå flere pasienter med 
begrensede ressurser  (10-12 pasienter pr. 
dag)

 Rask tilgang, sikkert, aktiv deltakelse, 
fleksibelt  (ift. jobb, skole, barn, reisevei, tid på 
døgnet)

 Tilgjengelig. Repetisjon.

 Mål om forskning av høy kvalitet som 
bidrar til økt kunnskap om 
internettbasert behandling, og som sikrer 
at de tjenester og eventuelle produkter vi 
utvikler er av høy faglig kvalitet. 



 Kognitiv atferdsterapi for:

 Panikkangst

 Sosial angst

 Depresjon

 «Senter for eTerapi» tok i mot sin første første 

pasient  9/5-18.

 Så langt er 35 pasienter fått et tilbud. Pr. 30.01.19 

er 15 pasienter i aktiv behandling. 

Behandlingstilbud



• Kognitiv atferdsterapi
• Inntil 14 uker

• Mål om ukentlig progresjon
• Moduler / kapitler 

 Tekst
 Oppgaver
 Spørreskjema

• 9 moduler (panikk/sosial angst)
• 8 moduler (depresjon) 
• Terapeutkontakt via skriftlige meldinger

Behandlingen



Behandlingen

 Ukentlige innleveringer

 Eksponering / atferdsaktivering

 Meldinger via programmet –
ikke chat

 Ukentlig terapeutkontakt

 Tett kontakt og oppfølging i 
starten og i overgang til 
eksponering - økt sjanse for 
fullføre

 Krevende – anbefalt 1 time/dag



Henvisning 
(fastlege, sek. 

henv. el direkte 
kontakt)

Rett til 
helsehjelp

Møte 
terapeut for 
kartlegging

Kontakt 
med 

terapeut på 
internett

Møte 
terapeut for 
avslutnings-

samtale

Hvordan foregår behandlingen?

Skype? Skype?



• Utprøvd over flere år, bl.a. i Sverige og Storbritannia

• I Norge siden 2013

• Samarbeid med Helse Bergen – Bjørgvin DPS,

og Søndre og Nordre Vestfold DPS

Bakgrunn for eMeistring
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Men er det effektivt?



 Internett-veiledet behandling er en effektiv
behandling

 Folkehelseinsituttet har foretatt en fullstendig
metodevurdering. 28.01.19 kom konklusjonen: God 
kvalitet. Godkjent til å tas I bruk

 Pasientene opplever behandlingen som troverdig, får
tillit til behandler og er fornøyd med behandlingen

 Det er et ønskelig tilbud fra brukerorganisasjoner

 Fokus: samvalg. Motivasjon essensielt

Oppsummert



Utfordringer

 Økonomisk mtp refusjoner

 Tidskrevende og ressurskrevende
med utvikling

 Krever annen kompetanse (juss, 
teknologi, sikkerhet)

 Bruk av skype for Business (EQS)


