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Historisk perspektiv: A New Frontier



Internetpsykiatriens udviklingsrejse



Klinisk kontekst & service udvikling
Nationalt behandlingstilbud til voksne

 Hvem er vi? 8 psykologer (+1), ledende psykolog, 2 admin, 2 x ingenør, 2 x programmør, 2 x grafikere plus studentermedhjælpere og psykologstuderende.

 Hvor starter vi? Webside, indgangsportal, marketing, behandlingsprogrammer ‘forældes’

 Flow

 Kapacitets styring

 Screening & automatisering

 Systematik

 Klinisk udvikling

 Faglige kompetencer

 Sikkerhedsteam

 Målgruppe og mached/stepped care

 Ressourcer

 Bemanding

 Systemisk organisering 

 Faglig kompetenceudvikling

 Brugerinvolvering (BTU, usability mm)

 Data

 Hvor, hvorfor, hvordan, hvor tit?

 Identifikation af variabler 

 Kliniske definitioner



Behandlingsforløbet: ‘den gode patientrejse’ 

3-mdr follow-up (post-treatment questionnaires)

Adgang til behandlingsprogrammet 3 mdr efter afslutning (uden støtte)

12 ugers adgang uden støtte

Afsluttende samtale

Midtvejs/opfølgningssamtale

Ved tilbud: adgang til behandlingsplatformen Minddistrict (en sikker platform)

Klinisk vurdering

Videosamtale med psykolog

Indkaldelse til samtale indenfor 30 dage*

Klinisk screening indenfor 5 dage

Selvhenvendelse (via online ansøgning inkl. spørgeskema/screening)



Marketing: Hvordan flow ændrer sig (antal ansøgere) når Internetpsykiatrien 
er i den nationale presse (radio og TV)



Udredende forsamtale via video (60 minutter) – en 
psykologisk spidskompetence

1. Terapeutisk relationsdannelse
• Intro og rammesætning 
• Subjektive klager 
• Tidligere behandling og effekt 
• Forventning og ønsker til behandling 
• Motivation

2. Klinisk interview 
• Anamnese og historik
• Dispositioner
• Psykosociale forhold 
• Psykofarmaka 
• Somatiske sygdomme 
• Alkohol / stoffer
• Belastninger/traumeoplevelser
• Opvækst 

3. Klinisk vurdering og anbefalinger  (hvis behov)
• Standardiseret semi-struktureret interview v/ MINI Screening for depression, dysthymi, suicidalitet, mani/hypomani, panikangst, 

agorafobi, socialfobi, enkelfobi, OCD, PTSD, psykotiske tilstande, GAD
• Tilbagemelding på diagnose og behandlingstilbud 
• Praktiske oplysninger / evt. anbefaling 



Organisering af ressourcer, tid og kompetencer

 Psykologer 100% på internetbaseret drift

 Nyuddannede, ‘kost-effektive’ psykologer, med højt læringsbehov 

 Investering i intern infrastruktur fra Håndbog til procedure-beskrivelser

 Mentor-indføring

 Sidemandsoplæring

 Træning & kompetenceudvikling

 Supervision

 Organisering af ugestruktur (fra delekontor, til tidsplanlagte aktiviteter)

 Tjek-ind  Tjek ud, tydelige & forudsigelige rammer, som et værn mod udbrændthed

 Forebyggelse fører til god trivsel, sikker kvalitet & drift

 Vagthavende psykolog (mindre ‘spild’) 

 Driftsstyring og ‘live’ driftstal via Internetpsykiatriens Dashboard (brugere, leder, stakeholders)

 Frihed inden for faste rammer, med solid kultur omkring kerneopgaven





Indhold i depressionsbehandling - version 3  

• Introduktion og behandlingsopstart

• Psykoedukation

• Problem- og målliste 

• (Metoder til at begrænse grublerier)

• Aktivitetsregistrering og –planlægning

• Kortlægning og udfordring af NAT

• Kortlægning og udfordring af leveregler

• Tilbagefaldsforebyggelse

• Afslutning



Indhold i panikangst / agorafobibehandling - version 3

• Introduktion og behandlingsopstart

• Problem- og målliste

• Psykoedukation

• Angstcirklens komponenter og kamp/flugt-systemet

• Sikkerheds- og undgåelsesadfærd 

• Introduktion til gradvis eksponering som metode 

• Interoceptiv eksponering

• Agorafobisk eksponering 

• Tilbagefaldsforebyggelse 

• Afslutning



@Janeburns
Youth Mental 
Health, Canada

Tid til (mål)-tal: indsamling af pålidelige data



Et nationalt tilbud

Danske Regioner (politisk funderet) har på vegne af de 5 regioner besluttet at der afsættes fællesmidler til at 
Internetpsykiatrien driver internetbaseret behandling nationalt for voksne med mild-til-moderat depression 
og/eller angst (socialfobi, panikangst m/uden agorafobi, enkelfobi)

Tilbuddet blev permanent fra 1. januar 2021

Tabel 1: fordelingsnøglen

*Region Syddanmark tilkøber flere i 2021, hvorfor deres total er højere end 339.

Antal patienter 

2021 163 341 243 495 339 1.581 

Nordjylland Midtjylland Sjælland Hovedstaden Syddanmark * I alt

Andel 0,1033 0,2157 0,1538 0,3131 0,2141 1



2021 – tal der skal danne fundament og afsæt 
for videre serviceudvikling

Region Bookede 

udredningssamtaler

Tilbudt behandling (depression

& angst)

Drop ud Gennemført

behandling (%)

Hovedstaden
470 (495)

166 (94 og 72) 52 (31%) 20+93

Midtjylland
414 (341)

147 (78 & 69( 41 (28%) 25+81

Nordjylland
192 (163)

68 (35 og 33) 19 (28%) 12+37

Sjælland
215 (243)

63 (33 og 29) 20 (32%) 2+40

Syddanmark
339 (+144/207)

168 (90 og 78( 53 (32%) 28+87

I alt 1774 612 185 (30%) 427 (70)%

Tabel 2: Resultater fra 2021 drift i Internetpsykiatrien



Rammen & måltal 

2021: 1581 (plus 197 ekstra fra Region Syddanmark)

2022: Tilkøb 25% Region Nordjylland plus Region Syddanmark (1841), men ny nuanceret ydelsesbetonet 
afregning

2013 

Forsknings-projekt

2015

200 patiener

2018-2020 Pilot 
projekt

1400 patienter

2021

Permanent nationalt 
behandlingstilbud

1774 patienter

2022

Version 2 behandlings-
programmer

6. maj: 986 
patienter



Erfaringer, udfordringer og videre udvikling

 Internetbaseret behandling ‘virker’ men vi venter på at få ‘bygget’ forskningsdatabasen op, så vi kan komme tættere på 
symptomændringer

 Det er ‘barske vilkår’ at levere en service, samtidig med at man udvikler den og laver løbende evalueringer og tilpasninger

 Integrering af AI i udviklingen og indhold i manualer – nuancerede cases (alder, køn, etnicitet, seksualitet etc) og mere 
‘patient-informed decisions’. Patienten bestemmer og træffer flere valg i løbet af behandlingen (version 3)

 Stolthed  empowerment engagement  ‘Hjælp os hjælpe flere’

 Pårørende – og brugerinddragelse (det er i nærmiljøet at ændringerne sker)

 Udvikling af et stepped-care format (Kim fortæller mere) og sikring og beskrivelse af ‘gode overgange’ mellem trin

 Psykologer har en unik rolle i at fremtidssikre et mere versatilt og fleksibelt sundhedsvæsen – hvor vi ved 
indgangsportalen hurtigere kan udrede, formulere og planlægge behandlingstiltag, som så kan udbydes af andre 
fagkollegaer. I min fremtid er det andre faggrupper som tilbyder internetbaseret behandling under supervision af 
psykologer – og psykologer, som tilbyder mere specialiseret behandling på ‘højere’ trin, herunder også ved blended care

 Udvikling af retningslinjer på praksis og etik i det digitale rum

 ‘Digital fatique’ – eksisterer det og hvad/hvor er mætnings punket?

 Evidens (EBP)



Sikkerhedsnote: Patient & data håndtering

• GDPR platform operatør med EU-baseret data center

• Data processor tilladelse i overensstemmelse med dansk lovgivning om data beskyttelse

• 2-faktor login for klinikere og patienter

• Sikker behandlingsplatform

• Log af al aktivitet og fuldstændig gennemsigtighed for patienter

• Adskillelse af patient-kliniker brugerflader

• Adskillelse af brugerflader

• Enkrypteret video software

• Sikkerhedsauditering af behandlingsplatformen

• Auditering af login og bruger adgang

• Network sårbarheds-scanninger



Konklusioner I

Implementering af iCBT/internetbaserede interventioner kan 
optimeres når der er skabt gode rationaler, motivation og 
strukturel organisering, såsom klientflow, tydelige rammer og 
systemiske tilpasninger.

Det er en fordel at arbejde med kultur og holdninger, så 
psykologer og andre faggrupper kan blive støttet i at ændre 
adfærd. Det kræver proaktiv handling at introducere behandling, 
som er anderledes end den ‘traditionelle’.  

Når iCBT er et tilvalg kræver det psykologfaglig ekspertise til 
bedst at klæde pt. på til at vælge/vurdere hvad, hvornår og 
hvorfor iCBT til tider er den ”bedste behandlingsanbefaling”.

Arbejd konstruktivt på engagement og vær tydelig på hvad andre 
muligheder der eksisterer, hvis iCBT ikke er hjælpsomt for pt.



Konklusioner II

 Digital behandling (e-mental health services) er i en rivende udvikling

 Der er stærk og konsistent evidens for iCBT interventioner

 Styrker inkluderer efficacy, behandling af ‘flere for færre midler’, udvikling af nye 
behandlingsmodaliteter, som gennem digitale løsninger, fører til endnu bedre resultater end 
traditionelle behandlinger

 Vi kan nå sårbare, stigmatiserede målgrupper, som typisk ikke søger hjælp

 Pårørende inddragelse

 AI – og aktiverede brugerpræferencer

 Vi kan sætte ind på et forebyggende stadie

 Vi kan tilbyde hurtigere hjælp ved tilbagefald og arbejde mere dynamisk ved tilbagefald

 Vi kan begynde at forstå hvordan behandlingstiltag kan være et ‘fit’ for patienten, i stedet for et 
‘fit’ på diagnosen (transdiagnostisk tilgang)

 Stepped care modellen kan sikre bedre udnyttelse af ressourcer, optimere faglighed og 
kompetencer så patienter tilbydes den rette indsats tidligt i deres indgang til sundhedsvæsenet 

 Målgruppen er bred: børn, unge, voksne, ældre samt mere specialiserede målgrupper

 The new frontier vinder terræn

 Hand-over til Kim


