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• Utviklingen innenfor 

IKT-området går raskt, 
og mulighetene er 
mange flere enn vi 
overskuer.  
!

• De neste årene vil vi 
se nye 
behandlingsformer- og 
løsninger.

• Tilgang til rimelig 
velferdsteknologi og 
nettbaserte løsninger 
vil legge til rette for 
mer hjemmebasert 
behandling og omsorg.  
!

• Dette vil endre 
helsetjenestene, men 
også øke behovet for 
samhandling.



Den gang da

• Vi klatret i trær  
• Vi bygde trehytte 
• Vi fanget rumpetroll 
• Vi lekte ”boksen går” 
• Vi snekret og kjørte kassebil 
• Vi hengte oss på bilene på glatta 
• Vi lot brøytebilen drukne oss i snø 
• Vi lagde ”gniksbåter” og lot oss drive avgårde



Digitale helseløsninger



Digitale helseløsninger er verktøy

• Målet er ikke å erstatte kontorbasert ansikt-til-
ansikt-terapi, men å bruke digitale virkemidler for å: 

!
✓ Hjelpe pasienter eller grupper det ellers er vanskelig 

å møte (grunnet avstand, spesielle behov eller skam) 
✓ Bruke virtuelle virkeligheter som allerede finnes 

(feks SecondLife og Habbo , InWorld, SPECTER) 
✓ Utforske nye muligheter for brukerstyrt endring og 

terapi (for eksempel psy-apps, gamification og 
psykologsimulatorer)







Men Svein…
• ”Men Svein da, kjære du! Psykologi og 

terapi skal ikke være morsomt, vet du” 
!

• Åhh!!! 
• Hvorfor ikke det?????





”Wizard of Oz – interaksjon”



Folk vil ha psykologsimulatorer



Cyber-leger



Robotkjæledyr



Robotsexdukker



Geminoider
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Second Life-psykolog



Habbopsykolog



InWorld-psykolog



SIMS-psykolog



”Psy app-psykolog”



Eksponering og ferdighetstrening





Gamification









Krypterte nettløsninger for selvhjelp



Fra Darwin til Happy tap



Proteus-effekten



To viktige spørsmål

• Hvordan er effekt av e-terapi 
sammenlignet med standard terapi? 

• Får man god nok arbeidsallianse?



Først: Hva er terapi?

• Planlagt forandringsarbeid etter anerkjent 
teori og metode  

   (Svein Øverland, 2006) 



• “Online therapy is the use of computers as 
tools to enable and/or enhance the 
provision of therapeutic services”. (Abraham 
Wolf, 2003) 

!
• Digitale helseløsninger er bruken av digitale 

hjelpemidler (f.eks telefon, internett, PC og 
sensorer) for å tilby nye eller forbedre 
eksisterende helsetjenester (Svein Øverland, 
2012)

Digital terapi og helseløsninger



Effekt av standardterapi og e-terapi 

• Det er nå dokumentert lik effekt av e-terapi 
og standardterapi for flere psykiske lidelser 

• Noen studier finner bedre effekt ved e-
terapi enn standardterapi 

• Pasientgjennomstrømming/"produktivitet" 
er opp til fem ganger større ved e-terapi for 
angst og depresjon





Noen norske erfaringer

• eBUP-prosjektet i regi av NST 
• E-meistring i regi av Helse-Vest 
• Videobasert terapi i regi av NTNU



 
eBUP-prosjektet -  NST/BUP Narvik  

• Raskere spesialistvurderinger 
• Langt mindre reisebelastning for pasienter 

og pårørende 
• Tilsvarende reduksjon i reisetid og 

tidsbruk for psykologer 
• Kortere pasientforløp 
• Kortere ventelister/høyere "produksjon"



UiB-studien/Helse Vest

• Assistert e-terapi mot 
Panikklidelse i 10-12 
uker 

• 70 % av deltagerne var 
fornøyd eller veldig 
fornøyde 

• De fleste rapporterte at 
behandlingen var 
tilpasset deres 
problemer



Videokonferansebehandling av OCD



Vogel 2012 

• Behandling av OCD ved hjelp av 
videokonferanse 

• Samtlige pasienter ratet behandlingen 
som effektiv og relasjonen som god  

• 66 prosent uten diagnose etter endt 
behandling 

• I tillegg reduksjon i depressive symptomer 
• Studien er replisert og utvides nå



Undersøkelser av arbeidsalliansen 1  
Jasper m.fl 2014

• Undersøkelsen sammenlignet arbeidsalliansen i 
internettbasert og gruppebasert kognitiv 
terapi av Tinnitus vha Working Alliance 
Inventory og Tinnitus Handicap Inventory 

• Deltagere i begge grupper opplevde god 
arbeidsallianse 

• Deltagerne gruppeterapi rapporterte noe 
høyere allianse 

• Deltagerne i internettbasert terapi brukte noe 
lenger tid på å utvikle arbeidsalliansen



 Undersøkelser av arbeidsalliansen 2   Preschl, Maercker og Wagner, 2011  

• Sammenligning av 8 ukers kognitiv terapi 
mot depresjon med internettbasert eller 
standard tilnærming 

• Resultat målt med Becks depression 
inventory og Working alliance Inventory 
viste like resultat både på effekt og 
arbeidsallianse mellom gruppene



Penger
• Investeringer i digital helse har økt 

dramatisk i løpet av de siste årene 
• I USA har investeringer i nystartede digitale 

helsefirmaer økt fra 1,03 milliarder dollar i 
2011 til 2,3 milliarder dollar i 2013 

• I løpet av de to første ukene i 2014 har det 
kommet inn 50 millioner dollar 

• Pengene kommer fra investeringsfond og 
crowdsourcing, - svært lite fra det offentlige



App developers per category



Sensorer
• Fitsampler kombinerer puls og 

pulsmålinger 
• AliveCor sender EKG til kardiologer 
• Proteus sender informasjon om og hvordan 

medisin fordøyes 
• Direct Dermatology sender bilder til 

dermatologer for vurdering og anbefalinger 
• Google prøver ut øyesensor som måler 

glukosenivå



Etiske prinsipper NPF
!
"Psykologen er oppmerksom på de begrensningene som 
ligger i metoder og framgangsmåter og de 
begrensningene som ut fra dette må legges på de 
konklusjonene som kan trekkes.  

Psykologen viser spesiell varsomhet når han/hun        
anvender metoder, hjelpemidler og teknikker som ennå 
befinner seg på utprøvningsstadiet og som ikke 
tilfredsstiller vanlige metodekrav, eller som psykologen 
ennå ikke behersker fullt ut". 

!
       



Mister man ikke mye?

• Jo, man mister det naturlige, det 
impulsive og spontane, det nonverbale, 
ansiktsmimikken, de små signalene, den 
spesielle øyenkontakten, den subtile 
dansen, detaljene, luktene, feromonene, 
de flakkende øynene, munnvikens 
sitrende skjelving, det genuine og nydelig 
sårbare.



Negative erfaringer
• Pasienter med angst og ”pleasing” har sagt Ja 

på tross av tenkt Nei!!! 
• Det kan være vanskelig å få pasienter over i 

RL 
• Viktig med ”disclaimer” 
• Viktigere enn ellers med somatisk 

undersøkelse 
• Viktig med kriseplan 
• Vanskeligere å registrere labilitet og 

forverring av psykisk status



Hvor er retningslinjene?





Digitalitet og lederutfordringer

• Digitalitet er (enda) et nytt 
kompetanseområde som du (ikke) må 
beherske 

• Digitalitet bør være et supplement til 
allerede eksisterende tilbud 

• Digitalitet krever (som alt annet) at 
medarbeidere forstår bakgrunnen for og 
bruken av metoden



Fremtiden er raskere enn deg

• Teknologien blir stadig raskere, 
komponentene mindre og billigere, og 
løsningene blir stadig mer integrerte 

• Når du endelig har lært det nyeste nye, så 
kommer noe enda nyere nytt



Nye ting krever nye tanker



Psykoterapi var en gang det helt nye

• Vi glemmer hvor revolusjonerende 
psykoanalysene var 

• Vi glemmer hvor modig Melanie Klein var 
da hun begynte å eksperimentere med 
psykoterapi med barn allerede i 1919 

• Psykologi skal være revolusjonerende





Den gyldne middelvei
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