
Kristin Hogstad Bruvik 
Prosjektleder for oppstart av eMeistring i Helse Vest

Bruk av pasientrapporterte data i behandlingen 

– oppdrag, erfaringer og utfordringer 



Mål med etablering av eMeistring

• å øke tilgangen på evidensbasert 
psykologisk behandling ved bruk av 
teknologi

• å fremme en aktiv pasientrolle 

• å bruke terapeutressursene best mulig



Kort om bakgrunn

2012: Startet som prosjekt i Helse Bergen

2013: Første pasient

2016: Refusjon: 428kr pr forløp

2017: eMeistring opprettet som seksjon i 
Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen

2019: Godkjenning av metoden veiledet internettbehandling i Beslutningsforum for Nye Metoder

2019: Nasjonal helse- og sykehusplan, og særtakst for Nettbasert behandling - IEAB20 

2020: Oppstart i Helse Vest; etablert i Helse Stavanger, Helse Førde og Helse Fonna 

2021: Etablering / utvidelse av tilbudet i Helse Midt og Helse Sør Øst



Oppdrag



Hvordan foregår behandlingsforløpet i 
eMeistring, og hvilke pasientrapporterte 
data får vi inn



Behandlingsforløpet i eMeistring

Henvisning

Kartleggings-
samtale

Diagnose

Veiledet
internett-

behandling

Avslutnings-
samtale

Behov?

Likeverdig med annen psykologisk behandling
Sosial angst, panikklidelse, moderat depresjon

Sikker pålogging (Bank ID)
Ukentlig oppfølging av terapeut

Ukentlig symptomkartlegging
Ukentlig kartlegging av suicidtanker

Asynkron kontakt – ikke chat







Hvilke pasientrapporterte data hentes inn 
gjennom behandlingsforløpet

Henvisning

Kartleggings-
samtale

Diagnose

Veiledet
internett-

behandling

Avslutnings-
samtale

Behov

Pasientens 
anamnese, 

før første samtale



Hvilke pasientrapporterte data hentes inn 
gjennom behandlingsforløpet

Henvisning

Kartleggings-
samtale

Diagnose

Veiledet
internett-

behandling

Avslutnings-
samtale

Behov

Spørreskjema integrert i 
behandlingsprogrammet



Hvilke pasientrapporterte data hentes inn 
gjennom behandlingsforløpet

Henvisning

Kartleggings-
samtale

Diagnose

Veiledet
internett-

behandling

Avslutnings-
samtale

Behov

Oppfølgingsskjema 
integrert i 

behandlingen



Hvilke pasientrapporterte data hentes inn 
gjennom behandlingsforløpet

Henvisning
Veiledet

internett-
behandling

Kartleggings-
samtale

Behov?

Pasientens anamnese Ved oppstart Ved overgang til 
neste modul

Ved avslutning 2-års oppfølging

eMeistring 
Anamneseskjema (e.u)

Bakgrunn (e.u) Evaluering (e.u) 

PHQ-9 PHQ-9 PHQ-2 PHQ-9 PHQ-9

PDSS MADRS-S (item 9) MADRS-S (item 9) MADRS-S

PDSQ GAD-7 GAD-7 GAD-7

SPIN SPIN / PDSS-SR  Mini-SPIN / PDSS-2 WSAS WSAS

WSAS C-Skala (item 3) SUS

EQ-5D-5L EQ-5D-5L EQ-5D-5L 

Medisinbruk og 
sykefravær (e.u)

Spørsmål til modulen 
(e.u)

Medisinbruk og 
sykefravær (e.u)

Medisinbruk og 
sykefravær (e.u)



Valg av- og utforming av spørreskjema



Valg av skjema

• Formål med datainnsamlinga: 
• Pasientbehandling: klinisk blikk, terapeutens verktøy

• Kvalitetsarbeid: tilbakemeldinger fra brukerne for forbedringsarbeid

• Forskning: kunnskapsbasert grunnlag

• Internasjonalt samarbeid
• hvilke spørreskjema benytter Sverige, Danmark, Nederland, Australia

• Belastning for pasienten
• Etikk, personvernkonsekvenser 



Hvordan går vi fram for å dele innhold 
og erfaringer?



Deling av eMeistringsbehandlingene

• Nettbaserte behandlinger 
består av minst tre lag: 
teknologi, innhold, data

• Må kvalitetssikres og deles på 
ulikt vis

• Felles koordinering i 
utviklingen av nettbasert 
behandling nødvendig

Innhold

DataTeknologi



Deling av eMeistringsbehandlingene

• «Avtale om bruk av eMeistringsbehandlingane – felles 
forvaltning av teknologiløysing og kostnadsfordeling»

• Omfattende arbeid ligger bak deling
• ROS-analyser, teknologiavtaler, opplæring

• Regionale prosjekt for oppstart - forankring

• Ingen sentrale mekanismer som bidrar til deling, forvaltning og 
drift på tvers av foretak

• Interregionalt kompetansenettverk



Hvordan utvikle kunnskapsbaserte og 
bærekraftige delingsmodeller?
• Hvilke kvalitetskrav skal vi stille til nettbasert behandling som 

skal taes i bruk i spesialisthelsetjenesten?

• Hvem skal ha ansvaret for å kvalitetssikre og oppdatere det 
faglige innholdet?

• Hvordan dele kvalitetsdata?

• Hvordan velge teknologileverandør?

• Hvem skal ha ansvaret for forvaltning av teknologien?



www.emeistring.no

@emeistring
kristin.hogstad.bruvik@helse-bergen.no

tlf 97672442

http://www.emeistring.no/
http://www.facebook.com/emeistring
mailto:kristin.hogstad.bruvik@helse-bergen.no

