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I digital helsehjelp
inngår bruk av…

❑ Nettsider

❑ Interaktive nettsider

❑ Telefonsamtaler

❑ Videosamtaler 

❑ Apper

❑ Chatbots

❑ Digital egenrapportering

❑ E-læring

❑ Behandlingsprogrammer 

❑ Avstandsoppfølging 

❑ VR-teknologi

❑ «Big data»



Hvorfor digital 
helsehjelp?

• Lettere tilgjengelighet 

• Lavere terskel for å ta kontakt

• Større anonymitet 

• Kortere ventetid

• Større kapasitet hos behandlere/ mindre ressurskrevende

• Billigere helsetjenester

• Utjevner ulikheter mellom personene i befolkningen

• Kostnadseffektivitet



Gjør døren høy, gjør porten vid!

Vi bør begynne 

med tiltak som er 

kostnadseffektive 

og når mange.

Ansikt til ansikt 

terapi til de som 

har behov for det, 

men ikke 

førstevalg for alle.



«Digi-physical health and care»

❑ Online services as the norm, fully integrated as part of a   
complete and secure patient journey

❑ Giving the patients the best possible health care
experience, regardless of location

❑ Filling the gap between digital and physical care and make 
the care flow more efficient for both patients, professionals
and providers

• Helen Bevan, NHS



Digital when
possible and 
physical
when needed



England





Australia

https://headspace.org.au/eheadspace/

https://headspace.org.au/eheadspace/


Australia
• Moderated Online Social Therapy

MOST+ is a promising and scalable platform to deliver standalone e-mental 
health services as well as enhance the growing international network of face-to-
face youth mental health services.

Alvarez-Jimenez et al; J Med Internet Res 2020;22(8):e17155



Mindspot . Et gratis tilbud til voksne med lettere 
psykiske helseplager i Australia

https://mindspot.org.au/about-m

https://mindspot.org.au/about-m


USA.   Dr on Demand.

https://www.doctorondemand.com/



https://www.lemonaidhealth.com/



https://behavioralhealth.devpost.com/submissions/17049-a-chess-a-relapse-prevention-application



Norge
www.helsenorge.no

Nasjonalt senter for selvmordsforskning 
og -forebygging

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf


Flere digitale verktøy på vei i nasjonale prosjekt

https://ehelse.no/prosjekt/digital-behandlings-og-egenbehandlingsplan

https://ehelse.no/prosjekt/mestringsverktoy-psykiske-lidelser

https://ehelse.no/prosjekt/digital-behandlings-og-egenbehandlingsplan
https://ehelse.no/prosjekt/mestringsverktoy-psykiske-lidelser


«DIGI-UNG»: Et helhetlig digitalt forløp fra 
informasjon til individuell helsehjelp.

Ungdomshelse i en 
digital verden

https://ehelse.no/prosjekt/digi-ung



Helsegevinster ved DIGI-UNG
1. Lettere tilgang til informasjon og bedre 

oversikt over relevant hjelpetilbud 

2. Rask hjelp via chat-tjenesten og tilgang 
til flere selvhjelpsverktøy /e-læring

3. Kortere vei til individuell helsehjelp.

Mindre tid på å oppsøke, reise til og 
vente på rett hjelp.

Mindre skolefravær, mindre frafall.

Sikre kontinuitet i behandling til tross 
for store avstander og/eller flytting 



Assistert selvhjelp

https://assistertselvhjelp.no/verktoy

https://assistertselvhjelp.no/verktoy


Depresjonsappen

https://www.depresjonsappen.no/

https://www.depresjonsappen.no/


Intromat – et IKT-fyrtårnsprosjekt

• Persontilpasset teknologibasert psykologisk  behandling 
• 48 mill kr fra NFR for perioden 2016-2020

Fem delprosjekt på områdene
• Bipolar lidelse
• Voksne med ADHD
• Depresjon hos voksne
• Sosial angst
• Kvinner etter gynekologisk kreft



Veiledet 
internettbehandling:

Dokumentert effekt på 
linje med andre 

behandlingsformer for 
angst- og 

depresjonslidelser. 



Etablert behandling i psykisk helsevern

Henvisning 

Direkte kontakt

Kartleggings-
samtale

Diagnose

Veiledet 
internett-

behandling

Kartleggings-
samtale

Behov

14 uker
Sikker pålogging (Bank ID)

Ukentlig oppfølging av terapeut
Ukentlig symptomkartlegging

Ukentlig kartlegging av suicidtanker
Sosial angst, panikklidelse, mild og moderat depresjon

3 ganger økt 
behandlingskapasitet



Kompetente behandlere  +  ivrige brukere = 
Godt klima for innovasjon!





«To improve health and 
reduce health
inequalities, rigorous
evaluation of eHealth is 
necessary to generate
evidence and promote the 
appropriate integration
and use of technologies.»

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO
WHO 2019



Progress in digital 
psychiatry in the next
10 years will not only
be driven by new
technologies, 
but also by numerous
shaping forces.



Digitale helsetjenester vil 
øke tilgjengeligheten til en
ny type psykisk helsehjelp:

❑ Primærforebygging

❑ Sekundærforebygging 

❑ Prekliniske risikofaktorer 

❑ Ansvar for egen helse

❑ Flerdimensjonale psykiske helsetjenester

❑ Fra helsehjelp til helse 



We always
overestimate the 
change that will occur
in the next two years
and underestimate
the change that will
occur in the next ten. 
Don’t let yourself be 
lulled into inaction. 

Bill Gates



Spørsmål?

Kontakt meg gjerne for tips 
og erfaringsutveksling:

inger.meland.buene@siv.no

Takk for oppmerksomheten!

mailto:Inger.meland.buene@siv.no

