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• Deltagit i Piloten iKBT LTD sept 2014-dec 2015 och 
fortsatt att arbeta med iKBT efter det. (8+7 personal)

Medverkat vid utbildningar: 
• Hösten 2016/29 samtalster. i PV. Fungerat som 

kontaktperson och samordnare när de startade upp sina 
behandlingar.

• Maj 2017/20 personal från psykiatri och PV
• Sept 2017/23 personal från SBU, UM, BUP 

(Ångesthjälpen ung) 



Varför KBT via internet?

• God evidens och effekter för många tillstånd.
• Patienten får större valfrihet och en ökad tillgänglighet.
• Flexibelt, då patienten kan välja att genomföra sin 

behandling hemifrån.
• Vi kan erbjuda fler patienter samtalsstöd och erbjuda 

nya alternativ till traditionell behandling.
• Vi får en jämlik vård, alla vårdcentraler i Dalarna kan 

idag erbjuda patienter iKBT-behandling. 



För vem

LTD kan idag erbjuda fem behandlingsprogram till vuxna, 
med lindrig till måttlig: 

• Oro 
• Ångest (+för unga)
• Stressproblematik
• Sömnproblem
• Depression



Vad behövs?

•Tillgång till dator och internet
•Är 18 år 
•Förstå svenska i tal och skrift
•Möjlighet att avsätta tid till självständigt 
arbete om du får stöd av en 
samtalsterapeut



När passar det inte?

•Pågående missbruk

•Självmordsrisk

•Brist på motivation och tid för 
hemuppgifter



Så går iKBT-behandlingen till 

• Patienter remitteras/hänvisas till samtalsterapeut för 
bedömning precis som tidigare, söka själv via MVK.

• Samtalsterapeut bedömer om internetbehandling är 
aktuellt. 

• Patienten får sitt behandlingsmaterial via datorn efter 
inloggning på e-tjänster på 1177.se, där patienten väljer 
vårdcentral och behandlingsplattformen: Stöd och 
behandling=SOB.



Så går iKBT-behandlingen till forts…
• Strukturerat behandlingsprogram och patienten arbetar 

med ett avsnitt i veckan under 8-10 veckor. Har en 
regelbunden kontakt med sin samtalsterapeut med 
KBT-kompetens via text/SOB och telefon v.b. 

• Behandlingsprogrammet består av texter, bildspel, 
filmer, ljudfiler och andra moment. 

• Patienten kommer åt materialet via sin dator, surfplatta 
eller mobiltelefon och kan repetera behandlingsavsnitt 
vid behov.



Något om innehållet i programmen

• Oroshjälpen - Acceptansbaserat program - 7 
avsnitt

• Ångesthjälpen – Transdiagnostiskt ACT program, 
mindre direktivt än klassisk KBT behandling för 
t.ex panikångest – 8 avsnitt

• Ångest ung - Transdiagnostiskt - 8 avsnitt



Forts. Innehållet i programmen

• Depressionshjälpen - Fokus på BA/Beteendeaktivering -
7 avsnitt

• Stresshjälpen - Mindfulnessbaserat med klassiska 
strategier kring stress (vad är stress, tidsplanering, 
gränsdragning, medveten närvaro) - 6 avsnitt

• Sovhjälpen - Klassiskt KBT program för sömnbesvär 
(Marie Söderström - sömnrestriktion, sömnrutiner, 
tankar- och beteenden, aktivitetsbalans osv.) - 7 avsnitt



Forts. Innehållet i programmen

Alla program har återkommande registreringar i varje 
avsnitt, där patienten får svara på frågor och skatta:

ångest - oro – sömnkvalitet – nedstämdhet - stress
livskvalitet
arbete med övningar
steg i värderad riktning



Forts. Innehållet i programmet

Alla program innehåller övningar i medveten 
närvaro. 
Ljudövningar som kan laddas ner och sparas.



Kan varmt 
rekommenderas 



Kostnader för iKBT vuxna

• Varken anslutning till plattformen, utbildning eller 
användning av internetbaserade stöd- och 
behandlingsprogram innebär någon direkt kostnad för 
vårdcentralen då det f o m 2017 ingår som uppdrag i 
hälsovalet. 

Patientavgiften är för närvarande:
• Besöksavgift 150:- vid bedömnings- och avslutande 

samtal.
• Avstämning via SOB – faktureras 100 kr/vecka.
• Högkostnadsskydd ingår.



Tillgång till PV material på:

INTRA
Projekt och utveckling
Pågående projekt (Navet)
Relaterade länkar – Projektsidor på Navet
KBT behandling via internet

Eller: http://navet.ltdalarna.se/KBT



En kort sammanfattande video……………….



TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN


