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Oplæg til temaer til behandlingsrådet 

Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark anbefaler, at Behandlingsrådet analyserer 

følgende teknologier, som aktuelt bruges i psykiatrisk behandling:  

1. Brug af videokonsultation som supplement til psykiatrisk behandling ved fysisk fremmøde  

2. Internetbaseret terapi – evidensbaseret online terapi, hvor patienten støttes i egen behandling  

3. Virtual reality – eksponeringsterapi, mindfulness, meningsfuld aktivitet og innovative 

terapiformer 

 

Baggrund: 

Temaerne er blevet drøftet og godkendt på møde i Lægedirektør Forum den 9. februar 2022. I 

Lægedirektør Forum deltager de lægelige psykiatridirektører fra alle fem regioner. Temaerne har 

efterfølgende været udsendt til de øvrige regioner med mulighed for at indgive bemærkninger forud for 

indsendelse.  

 

Region Syddanmark foreslås som indstiller på vegne af alle 5 regioner. 
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Indstiller Region Syddanmark - på forslag fra Lægedirektør Forum 

Tema Internetbaseret terapi – evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi, hvor  

patienten støttes i egen behandling via online behandlingsprogram. 

Opstil et eller flere 

konkrete 

fokusområder 

indenfor temaet i 

punktform 

• Det landsdækkende behandlingstilbud Internetpsykiatrien tilbyder  

nu evidensbaserede forløb for let til moderat angst og depression,  

støttet af psykologer ved bl.a. forsamtaler. Dette tilbud har  

potentiale for at hjælpe mange flere borgere inden for målgruppen,  

end det aktuelt gør. Dette kræver dog bl.a. øget kendskab samt en  

bredere forankring hos og formidling fra relevante aktører, fx  

almen praksis, sundhedshuse, kommunale tilbud, sundhed.dk og i  

fremtiden hos fx sundhedsklynger og nærhospitaler.  

• Der er et uforløst potentiale ift. at sikre Internetbaseret kognitiv  

adfærdsterapi til alle relevante patientgrupper. Aktuelt findes der  

ikke et dansk evidensbaseret behandlingsprogram for bl.a. OCD,  

PTSD, spiseforstyrrelser samt børn og unge. Aktuelt udvikler  

Region Syddanmark et angsttilbud målrettet unge samt ikke  

støttede behandlingsprogrammer målrettet forebyggelse samt lette  

symptomer på angst og depression. 

Angiv motivation for 

indstilling af temaet 

Internetbaseret terapi viser potentiale til at blive en hjørnesten i fremtidens  

psykiatri. Ud over det fællesregionale tilbud Internetpsykiatrien har Region  

Midtjylland lanceret internetbaseret behandling af helbredsangst i hele  

landet, og Region Hovedstaden tester et online behandlingsprogram i  

deres ambulante behandling målrettet selvskadende 13-17årige. Både  

dansk og international forskning peger på et enorm potentiale for at tilbyde  

behandlingen til endnu flere borgere og endnu flere målgrupper. En  

analyse fra Behandlingsrådet vil understøtte udviklingen ved at skabe  

tydelighed omkring internetbaseret terapis behandlings- og  

omkostningseffektivitet. 

Beskriv 

patientpopulation 

Aktuelt venter tusindvis af både børn, unge og voksne med lette til  

moderate symptomer på angst, depression, OCD, spiseforstyrrelser i  

mange uger og måneder på at få et relevant offentligt behandlingstilbud.  

En meget stor andel af disse har både motivationen og kompetencerne til  

at modtage online behandling via et tilbud som Internetpsykiatrien. På  

bagkant af COVID-19-pandemien er det blevet tydeligt, at digitale tilbud er  

relevante for et endnu større flertal af danskerne end først antaget. 

Beskriv potentialet for 

øget værdi for 

patienterne 

For patienterne er den oplevede værdi især: 

• Hurtigere adgang til relevant evidensbaseret behandling. 

• Adgang til kvalitetssikret kognitiv adfærdsterapi for borgere i hele  

landet. 

• Oplevet nærhed til sundhedsvæsenet, da behandlingen kan ske  

fra hjemmet eller hvor borgeren ellers tilgår internet. 

Beskriv de 

økonomiske 

betragtninger for 

området 

Internetbaseret kognitiv adfærdsterapi rummer et betydeligt potentiale for  

opskalering, da de tilknyttede behandlere kun deltager aktivt ved  

forsamtale, løbende sparring over beskeder samt afsluttende samtaler. 

 

Derudover sker behandlingen asynkront ved patientens egen indsats. Helt  

ikke støttede behandlingsforløb via automatiserede  
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behandlingsprogrammer som forebyggelse og behandling af lette  

symptomer viser også et stort potentiale – disse er aktuelt under udvikling  

og afprøvning i Region Syddanmark for målgrupperne angst, depression  

og BED (spiseforstyrrelse). 

Angiv, om der er 

kendskab til 

eksisterende litteratur 

eller analyser af 

området. Hvis dette er 

tilfældet, angives 

disse. 

Der findes betydelig international forskning i effekten af internetbaseret  

kognitiv adfærdsterapi. I dansk kontekst er der især forsket i effekten af  

Internetpsykiatriens tilbud, hvor den vigtigste litteratur bl.a. er: 

• Mathiasen et al. (2018) 

• Titov et al. (2018). 

 

Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark kan kontaktes for formidling  

af yderligere forskningsresultater og litteratur. 

Øvrige bemærkninger  
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