
Implementering av 
veiledet 

internettbehandling



Hvorfor ta i bruk 
digital teknologi?

• Et godt faglig tilbud 

• Pasienten sparer reisetid

• Større fleksibilitet

• Stimulerer til egenaktivitet

• Lavere terskel for å søke hjelp/nå folk tidlig

• Øke opplevelse av egen mestring

• Nyttig selv om det skulle vise seg å være 
behov for ansikt- til ansikt terapi

• Kostnadseffektivt

• Digitale plattformer naturlig for mange 
pasienter i dag

• Kan også brukes som supplement til 
tradisjonell behandling



Hva skal implementeres?

• Metodespesifikk kunnskap hos behandlere

• Organisering av tjenestetilbudet

• Rutiner for inntak, oppfølging og avslutning



Ulike grupper 
behov for ulik 
informasjon

• Befolkningen

• Pasienter

• Behandlere

• Fastleger/privatpraktiserende/hel
sepersonell kommune

• Ledere



Hvordan nå ut 
med informasjon

• Undervisning

• Nettsider

• Videoer

• Aviser

• Radio/TV

• Podcaster

• Pasienterfaringer

• Informasjonsmøter



Informasjonen 
bør være:

• Tilpasset målgruppen

• Realistisk

• Kunnskapsbasert



Noen erfaringer

• Noen ledere/behandlere usikker på om 
veiledet internettbehandling passer for 
pasienter i spesialisthelsetjenesten. 

• Enkelte fagpersoner skeptisk til bruk av 
digital teknologi på generelt grunnlag

• En del behandlingssteder redd for å gå 
for offensivt ut med informasjon av 
frykt for å få for mange pasienter.

• Manglende informasjon til befolkningen 
generelt fører til at tilbudet ikke 
etterspørres.



Viktig informasjon til ledere

• Andre klinikkers erfaring 
• Rekruttering

• Organisering

• Informasjonsarbeid

• Nye arbeidsoppgaver

• Samarbeid

• Være i stand til å selv lære opp nye behandlere



Riktig tilbud til rett person

- Å nå flere mennesker som trenger tilbudet
- Unngå at tilbudet brukes uhensiktsmessig

Tilgjengelig og riktig informasjon om behandlingen er 
nødvendig for suksess





Hva må behandlere lære?

• Behandlingsprogrammene

• Plattformen

• Behandlingsmetoden – Veiledet internettbehandling
• Oversette innarbeidet kunnskap, og lære nye ferdigheter



Oversette kunnskap



Nye ferdigheter



Å bli en eTerapeut

• Trygghet i rollen

• Trygghet i vurderinger

• Forståelse for egen kompetanse

• Bevisst bruk av terapeutiske teknikker





Informasjon til befolkningen

• Når er jeg «syk nok»?

• Hva vil det si å jobbe med en psykisk lidelse?

• Hvordan får jeg hjelp?



Prosjektet Diggistart:
- Ledet av Nidaros DPS
- Benytte ventetiden fra tildelt time til oppstart
- Planlagt informasjonsfilm om eMeistring

eMeistring Helse Vest
- Video om eMeistring

Flere prosjekt med samme behov



Informasjon til andre i systemet

• Hva kan tilbudet benyttes til?

• Hvordan kan andre enklest 
mulig benytte tilbudet?

• Hvordan kan dette være til 
hjelp for ansatte i andre 
tilbud?



Interregionalt kompetansenettverk

• Samarbeid på tvers

• Deling på tvers av klinikker og 
regioner

• Informere andre i systemet 

Interregionalt 
kompetanse-

nettverk

Helse Nord 
RHF v/ 

? HF

Helse Midt 
RHF v/ 

St.Olav HF

Helse 
Sør Øst RHF 
v/ Sykehuset 
i Vestfold HF

Helse Vest 
RHF v/ 

Helse Bergen 
HF



Rammebetingelser



Rollen som terapeut på nett

Opplæring

• Teknisk bruk av 
programmene

• Faglig 
metodespesifikk 
kunnskap 

Veiledning

• Kollegaveiledning

• Ekstern 
veiledning

Stillingsstørrelse

• Tydelig hvor stor 
stillingsandel

• Skjerme for 
andre oppgaver

Fagmiljø

• Legge til rette for 
å kunne bruke 
hverandre aktivt 
når jobber som 
e-terapeuter. 

• Samlokalisering



Spørsmål?
Arne.repal@siv.no

Reidar.nevdal@helse-bergen.no
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