
 

Dokumentation workshop 18/10 – digitalisering 

 

Material kring implementering finns även i PPTs  

 

Workshop 1 

Olof och Jons grupper 

 Proaktiva  

 Holistisk 

 Traditionell (den grupp som mycket präglar utformningen idag) 

 Sårbar  

Hur förhåller sig dessa till digitalisering? 

Utifrån Robert P-As föredrag  

 Anna Östbom  

Siffror finns på hur stor andel som får KBT insatser/1000 personer. Bedömningen från 

de senaste åren är att tillgången ökar snabbt, men senaste läsningen är att det 

fortfarande är cirka 16,1/1000 personer (befolkningen totalt eller med diagnos?) 

 

Allmän diskussion 

 Alla dessa metoder måste kvalitetssäkras liksom allt annars som förs in i 

vården (Agneta Hamilton) 

 Det är angeläget att lyfta in perspektivet patientsäkerhet  

o Finns nya siffror från Danmark som visar att det blev ökade dödsfall 

efter digitaliserade besök 

 Östergötland har en tanke om breddkompetens kring KBT  

 Östergötland, Jönköping och Kronoberg håller på att breddinföra stöd och 

behandling samtidigt, men har valt olika strategi 

 Finns en viktig balansgång mellan koncentration (rutin och erfarenhetsbygge) 

och tillgänglighet  

 Mycket viktigt att balansera Roberts tankar om standardisering och 

programtrogenhet med diskussionen om anpassning och individualisering 

 Segmentering behöver diskuteras på många nivåer – övergripande 

primärvårdbeställare, enheter, team och person 

 



 

Workshop 2 

Om segmentering  

 Undrar hur vi segmenterar idag? 

 Kan man göra mer för proaktiva? 

 Vilken grupp är det bäst att fokusera på? 

 Vad kan man göra med stöd av segmenteringsinformationen på olika nivåer av 

beslutsfattande? Vilka verktyg ger dessa analyser?  

 Hur tillämpa denna kunskap på respektive nivå? 

Vad pågå digitalisering? 

 

Västmanland  

Pågår en hel del  

 Ungdomsmottagningen testar  

 

Kronoberg 

 Logoped på distans  

 Har med insatser för Neuropsykiatripatienter på plattformen  

 

Jämtland/Härjedalen  

 KBT på nätet 

 Doktor på nätet 

 ”Antal listade” utgör grund för ersättning 

 

Södermanland  

 Vore utmärkt med KBT på nätet för att förstärka psykologernas arbetsverktyg  

 

Region Skåne 

 Kanske i tidsbokning  

 KBT 

 

Nyttan 

 Kanske kan digitalisering avhjälpa svårigheter att rekrytera? 

 



 

 

Utmaningar för implementering 

 Ersättningssystem  

 Juridiska frågor  

 Ägarförhållanden  

 

Summering  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


