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Ansökan om projektmedel för att utveckla internetbehandling och
anhörigstöd inom barn- och ungdomspsykiatrin
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Projektets syfte
Förbättrad vård och behandling av barn och ungdomar med omfattande och komplicerad psykiatrisk
problematik genom att utnyttja de nya möjligheter som nätet innebär.
Projektet består av två delar:
A. Den ordinarie mottagningsvården kompletteras med en flexibel internetbaserad behandling. En
teknisk plattform utformas för en utvald patientgrupp med en helt säkrad inloggning via dator
och mobil. Tillgänglighet och behandlingsintensitet förbättras genom gruppbehandling på nätet.
En tätare kontakt innebär att vården lättare kan förvalta sitt ansvar. Integrerat för behandlingsgruppen finns också en chattmöjlighet och en appfunktion där registreringar och rapporter från
patienten och påminnelser och stöd från behandlaren förmedlas. Att inte känna sig ensam med
sin sjukdom utan kunna dela med sig och lära av andra i samma situation kan vara ett tillskott i
behandlingen. Metoden kommer att kunna användas nationellt.
B. Som en modell för anhörigstöd framställs internetbaserade studiecirkelmaterial tillsammans
med OCD-förbundet Ananke (för anhöriga till barn och ungdomar med tvångssyndrom) och
Riksförbundet Attention (för anhöriga till barn och ungdomar med Tourettes syndrom).
I projektet ingår en nationell spridning av materialet så att det kan tas över och användas av
anhöriga och psykiatrin i andra delar av Sverige.
Såväl behandling som anhörigstöd innehåller viktiga psykopedagogiska aspekter. Både
patienter och anhöriga som lever med betydande problem söker information på nätet. Det finns
ett stort utbud av bra material men också alltmer som är ovederhäftigt och vilseledande. Därför
uppdateras parallellt med cirkelmaterialet ett fördjupningsmaterial som speglar vetenskap och
beprövad erfarenhet, vilket läggs upp på hemsidan ”Självhjälp på Vägen” www.sjalvhjalppavagen.se I projektet ligger fokus på bipolär sjukdom, OCD och Tourettes
syndrom, men det finns en stor samsjuklighet mellan dessa och andra diagnoser, så det är en
fördel att det finns information, råd och stöd för hela det neuropsykiatriska området på samma
sida. Självhjälpsmaterialet utformas så att det riktar sig specifikt till var och en av följande
olika grupper av användare: barn, ungdomar, föräldrar, lärare och vårdpersonal. På sidan
kommer också material på de vanligaste invandrarspråken att finnas. Vår erfarenhet är att det är
svårt att rekrytera invandrare till anhörigstöd men om det finns material på deras språk så kan
det underlätta.
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Del A - Utveckling av internetbaserad behandling
Kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet har bedrivits i Sverige sedan cirka tio år tillbaka med
goda resultat. Detta projekt ämnar utveckla behandling via internet till att vara ett komplement till
och en ersättning av vanliga behandlingskontakter med patienter inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården.
Målsättning
Att internetbaserad behandling blir en integrerad del av barnpsykiatrisk verksamhet
Att öka tillgängligheten till evidensbaserad vård för unga patienter med allvarliga psykiatriska
tillstånd.
Bakgrund
På Neuropsykiatriska behandlingsenheten, BUP, Uppsala, har det funnits en försöksverksamhet
under fyra år med internetbaserad behandling enskilt och i grupp. Med införandet av Mina
Vårdkontakter (MVK) finns det nu möjligheter att bygga ut detta arbete avsevärt och förbättra
säkerhet och autentisering för användare och därmed nå upp till Datainspektionens krav på teknisk
säkerhet.
Internet kan tillhandahålla ett sätt att förmedla såväl skriftlig kommunikation och information som
en möjlighet att ha skriftliga ”samtal” samt att med krypterad videokontakt också kunna samtala
direkt, såväl individuellt som i grupp. Fördelning mellan behandlingsträffar och kontakter via
internet kan helt skräddarsys utifrån patientens behov, önskemål och utifrån praktiska aspekter.
Patienter vars psykiatriska problem medför att besök på mottagningen blir ytterst krävande,
patienter som har långa geografiska avstånd till specialistvård, patienter som inte vill/bör avvara
skoltid för behandlingsbesök får härigenom en förbättrad tillgång till behandling. Internetbaserad
behandling i verksamheten syftar också till att på sikt öka tillgängligheten till evidensbaserad
behandling.
Ett exempel är hur viktigt det kan vara för ungdomar med bipolär sjukdom att föra en stämningsdagbok för att lära sig att handskas bättre med sin sjukdom. Om man har svårigheter att fylla i
papper kan det vara lättare att göra en registrering via en app i mobilen som ger värdefull
information. Denna kan på ett enkelt sätt delas av patient och behandlare.
Aktiviteter hösten 2012
• Kopplat behandlingssidan till Mina vårdkontakter (MVK).
• Tittat på möjligheter att ha chatt-funktion.
• Möjligheter till videokonferens.
• Förberett för Single-Sign-On (SSO).
• Utfört riskanalys med sjukhusets centrala IT-avdelning och säkerhetsansvarig på Landstinget.
• Producerat en prototyp av en app för mätning av känsloindikatorer vid bipolär sjukdom.
Resultatet av mätningen kan på ett säkert sätt skickas till vårdgivaren.
• Tekniska lösningar för självskattning via MVK.
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Plan
År 1
Fortsätta utveckling av material för att använda i behandling via internet. Under detta första år med
fokus på behandling av bipolärt syndrom hos unga, och tvångssyndrom hos barn och ungdomar.
Utveckla gränssnittet på behandlingssidan tillsammans med konsulter inom hälsoinformatik och
utifrån patienternas synpunkter. Anpassa hemsidorna för mobila enheter.
Utveckla appar som kan användas i behandlingen för registrering och återkoppling. Den
information som insamlas kommer att kunna kopplas till hälsokonto.
Skapa en publik hemsida anpassad för projektets mål och behov - layout riktad mot den specifika
målgruppen. Hemsidan ska ligga bakom Akademiska sjukhusets brandväggar.
Teknisk inskolning och support av behandlingspersonal. Seminarier och utbildning för
behandlingspersonal. Utarbetande av rutiner för behandling via internet inom verksamheten.
Planera för utvärdering, utforma utvärderingsinstrument och hitta rutiner för att samla in data.
Pilotprojekt vid neuropsykiatriska behandlingsenheten inom barn- och ungdomspsykiatrin för
genomförande av behandling. Handledning i behandling och teknisk support till personal som
deltar. Noggrann uppföljning från projektgruppen. Erfarenheterna härifrån ska tas tillvara när
bredare implementering genomförs under år 2.
År 2
Utifrån erfarenheterna från år 1: Omarbeta material, rutiner i verksamheten och teknik. Utveckla
material för flera diagnosgrupper inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Genomföra utbildningar och implementering av behandling inom hela det barnpsykiatriska
verksamhetsområdet i Uppsala län kring såväl form som innehåll och teknik. Handledning och
teknisk support till behandlare.
Löpande utvärdering som sammanställs till skriftlig rapport i slutet av år 2, med slutsatser som ska
kunna vara användbara vid genomförande av internetbaserad behandling inom psykiatrisk verksamhet generellt och nationellt.

Del B - Anhörigstöd i samarbete med brukarorganisationer
Många psykiska problem kan inte helt och hållet botas. Den hjälp man då kan ge är att försöka lära
patienten att leva bättre med sin sjukdom. Det är självklart svårt att bestämma när ambitionen skall
vara ”leva med” snarare än ”bota”, men den kliniska erfarenheten är tydlig – det behövs en
utvecklad modell för hur man kan lära sig leva med sin funktionsnedsättning.
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När det gäller barn till föräldrar med psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning vet man att
barnen ofta mår mycket dåligt. Vår erfarenhet är att de anhöriga inte tillräckligt involveras i den
psykiatriska vården och behandlingen av drabbade närstående. I den somatiska vården är det ofta en
självklarhet att utbilda de närmast anhöriga om sjukdomen, som t ex vid diabetes.
Om anhöriga får bättre förståelse och bättre stöd, så gynnar det också den drabbade. Att få träffa
andra i liknande situation verkar vara en av de viktigaste faktorerna för hur man uppfattar
information och förståelse.
Att leva under påfrestande förhållanden ökar risken för de flesta sjukdomar. Man brukar använda
begreppet stress-/sårbarhetsmodellen för att sammanfatta samspelet mellan biologi och miljö. Den
viktigaste miljön utgörs ju ofta av den familj man lever i, oavsett om man bor tillsammans eller inte.
Att hjälpa anhöriga innebär då att man också hjälper den drabbade.
Målsättning
Utveckla ett material som kan användas i studiecirkelformat där medlemmar i brukarorganisationerna kan var ledare. Ledarna utbildas och får stöd – först via projektgruppen, sedan via den
lokala psykiatriska vården över hela Sverige.
Material till anhörigstödet kommer att ligga på en egen hemsida och ha möjlighet för anpassning till
mobila enheter – se ovan. På den egna hemsidan samlas all skriftlig information, filmer i hög
teknisk kvalitet, appar och diskussionsforum. Det material som är specifikt för anhörigcirklarna
finns tillgängligt för cirkelledare via en egen inloggning. Informationen förvaltas av Barnpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset.
Det generella materialet ska även användas på hemsidan ”Självhjälp på vägen”.
B:1 Om OCD - samarbete med Svenska OCD-förbundet Ananke
Ananke fick 2004 tillsammans med BUP, Uppsala medel från Allmänna Arvsfonden för ett projekt
för utveckling av material för stödgrupper för drabbade och anhöriga. Där var fokus på kunskap om
OCD (tvångssyndrom) och dess behandling. Detta projekt får betecknas som mycket lyckat. Totalt
har ca 100 studiecirklar genomförts i olika delar av landet. Ca 80 ledare har utbildats och ca 12
psykiatriska mottagningar har engagerats som handledare.
Ett genomgående tema i utvärderingar av grupperna var att det finns stort behov av ett speciellt
material för anhöriga som handlar om hur man kan anpassa sig till den belastning som det innebär
att vara anhörig. Det finns alltså ett stort intresse bland Anankemedlemmar för en förlängning och
utvidgning av detta projekt.
Aktiviteter hösten 2012
• Möten med representanter för Ananke för att samla upp deras synpunkter på innehåll i
materialet. På dessa möten deltog personer med erfarenheter av stödgrupper och anhörigstöd.
• En skiss och en plan för kommande års projekt har tagits fram.
• Dessa planer har förankrats hos Akademiska sjuhuset, BUP och psykiatridivisionen samt i
Anankes styrelse.
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Plan
Nedanstående är en skiss som har diskuterats fram utifrån erfarenheter från stödgruppsprojektet.
Vår metod i detta nuvarande projekt är att prova ut vad som är mest lämpligt, att ta fram det
konkreta innehållet i samarbete med en referensgrupp och genom en process i arbetet med de första
grupperna vi genomför. Den kurs som blir resultatet av vårt projekt kommer antagligen att bli något
annorlunda än den nedan skisserade.
Kursen omfattar sex kurstillfällen på två timmar. Den leds av två medlemmar i Ananke.
1. Orsaker till OCD, olika teorier. Stress/sårbarhetsmodellen. Betydelsen av att bedöma vad som är
stressfaktorer – för den drabbade, och för anhöriga. OCD som en funktionsnedsättning.
2. Att hantera stress. Förebygga stress, skyddande faktorer, vikten av socialt stöd.
3. Bättre ritualer. Att underlätta för den drabbade. Kan man gå med i, hjälpa till med
tvångshandlingarna? Vad är lagom? Tvångshandlingar som kan vara stressreducerande, eller
tvärtom förvärra situationen.
4. Bättre undvikanden. Att vara tvungen undvika vissa stressfaktorer kan ibland inskränka
livskvaliteten, men ibland vara nödvändigt för att ändå kunna leva ett bättre liv.
5. Positiva aktiviteter. Att planera för viktiga saker i livet, inte bara undvika obehag, konflikter.
6. Sammanfattning.
År 1
Med hjälp av en referensgrupp (10 till 15 personer) från Ananke skapa ett första material med
mängder av levande exempel – i form av skrifter, berättelser, filmer. Referensgruppen kommer att
behöva träffas många gånger, och den kommer att arbeta mycket nära projektgruppen.
Utvecklandet av en hemsida med detta material som utgångspunkt. På hemsidan kan anhöriga och
drabbade få allmän information, men det ska också finnas möjlighet att logga in som medlem i
Ananke och därigenom få kontakt med andra i samma situation och få svar från andra medlemmar i
Ananke och från professionella. Syftet är att hela materialet så småningom skall kunna finnas på
internet och också kunna vara interaktivt.
Starta ett antal pilotgrupper på olika håll i landet med noggrann uppföljning från projektgruppen.
Erfarenheterna från dessa första grupper kommer att tas tillvara när det mer slutliga materialet
färdigställs.
Utforma utvärderingsinstrument och hitta rutiner för att samla in data.
Planering för ledarutbildning – även genomföra några sådana. Dessa utbildningar får också ses som
försök, och de skall utvärderas och modifieras under projekttiden.
Ta kontakt med psykiatriska enheter på de orter i Sverige där vi bedömer att det är möjligt för
Svenska OCD-förbundet Ananke att starta grupper (att det finns möjliga ledare, tillräckligt antal
anhöriga). Informera om vårt projekt på de psykiatriska enheterna och hitta intresserade handledare
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som dels kan hjälpa till med rekryteringen till anhöriggrupperna, dels kan vara stöd till gruppledarna. På samma sätt ta kontakt med lämpliga kommuner. Anhörigkonsulenterna borde vara
lämpliga samarbetspartners i denna verksamhet.
Etablera samarbete med studieförbund. Ananke har ett mångårigt samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och det är möjligt att man kommer att fortsätta och utvidga samarbetet i samband med
detta nya projekt.
År 2
Omarbeta materialet så att det passar för de olika typer av behov som vi stött på under år 1.
Genomföra mer utvecklad ledarutbildning med så smidig pedagogik som möjligt.
Ledarutbildningen innehåller både mer allmänna moment om hur man kan leda en grupp och
moment om hur man använder vårt material.
Starta grupper på så många orter som möjligt. Rekrytera via Ananke, men också via psykiatrin och
kommunernas anhörigkonsulenter.
Utvärdera grupperna fortlöpande. Projektledningen tar hela tiden in information om hur grupperna
fungerar.
Göra hela materialet nätbaserat med tre nivåer – en mer offentlig, en för kursdeltagarna och en för
kursledarna där det finns detaljerat innehåll för kursen (program, filmer, berättelser) med
illustrationer av de problem som kan uppkomma och förslag till lösningar.
Ett kompletterande informationsmaterial ”Självhjälp på vägen” riktat till barn, ungdom, föräldrar,
lärare och vårdpersonal skall innefatta självhjälpsråd inom hela det neuropsykiatriska området.
Översätta ett material som vänder sig till grupper med annan etnisk bakgrund – med information
både i skrift och som film på andra språk, framför allt arabiska och somaliska. Samarbeta med
invandrarföreningar, hitta översättare och potentiella ledare som kan föra vidare informationen i
sina nätverk. Kontakta och informera vårdcentraler och psykiatriska mottagningar i invandrartäta
områden. Arbetet med att implementera materialet i dessa grupper ingår ej i detta projekt.
Ordna ett antal konferenser där våra erfarenheter förs ut och med syfte att hitta fler samarbetspartners.
Utvärdera – skriva rapport.
B:2 Om Tourettes syndrom – samarbete med Attention
Det har sedan flera år funnits en grupp inom Attention som arbetat med information om Tourettes
syndrom. Med anslag från Allmänna arvsfonden har man bland annat utvecklat ett material som kan
användas för att sprida information i grundskolan. Det innehåller en film och ett skriftligt material.
Man har utbildat ”Tourette-informatörer” som ger information till allmänheten – i större och mindre
grupper.
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På BUP i Uppsala har det under fem års tid funnits föräldragrupper kring Tourettes syndrom – om
orsaker, behandling, sätt att hantera de problem som kan uppkomma för den som har denna diagnos
– och hans/hennes familj och omgivning. Totalt har tio föräldragrupper träffats.
För dessa föräldragrupper har vi utvecklat och testat ett material med information, diskussionspunkter och övningar som omfattar 3 + 5 träffar med ledare från BUP. Utifrån de utvärderingar som
gjorts kan man säga att de varit mycket framgångsrika, och det har klart framförts en önskan att
fortsätta träffas i de grupper som etablerats.
Vår bedömning är att dessa typer av grupper kan administreras och ledas av medlemmar i Attention
när det finns ett väl strukturerat material.
Aktiviteter hösten 2012
• Sammanställt våra erfarenheter på ett mer systematiskt sätt.
• Träffat en första referensgrupp – gått igenom materialet för att bedöma vad som kan användas
med icke-professionella som ledare.
Plan
Planen utgår ifrån de gruppträffar som genomförts på BUP de senaste åren. Denna kurs innehåller
tre träffar med information om Tourettes syndrom (TS) och dess behandling och fem träffar med
fokus på föräldrastöd.
Den planerade kursen omfattar åtta kurstillfällen:
1. Vad är TS/tics? Olika behandlingar av TS.
2. Leva med TS – att vara anhörig.
3. Prata med andra (och med barnet) om TS.
4. Problem i skolan.
5. Föräldrastress/reaktioner hos förälder, konflikter.
6. Problemlösning.
7. Positiva stunder/egenvård/kost, sömn etc.
8. Sammanfattning.
År 1
Etablera en referensgrupp (10 – 15 personer) från Attention – producera material, testa i mindre
grupper i Uppsala med ledare från projektet.
Ledarutbildning – för personer som själva gått i grupperna vi haft.
Lägga ut material på den egna hemsidan.
Kontakta BUP-mottagningar på olika ställen i Sverige, för att planera samarbete. De som är
intresserade av att delta kommer att få tillgång till vårt material och kunna delta i seminarier
tillsammans med oss för att de skall ta till sig våra erfarenheter.
Utforma en utvärderingsrutin.
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År 2
Arbeta om materialet – baserade på ytterligare exempel hämtade från de grupper som genomförts
under år 1.
Seminarier för behandlare om materialet och om våra erfarenheter med anhöriggrupper.
Uppdatera självhjälpsråd för Tourettes syndrom på ”Självhjälp på vägen” och samtidigt se över de
råd som ges vid de mycket ofta överlappande diagnoserna ADHD och OCD.
Konferens om stöd för anhöriga till personer med Tourettes syndrom.
Utvärdering, skriva rapport.
Spridning av erfarenheterna från projektet anhörigstöd
• Via vår offentliga hemsida – som innehåller material om vårt projekt och om de diagnoser som
ingår. På ”Självhjälp på vägen” finns kompletterande material som täcker information om
överlappande neuropsykiatriska problem och information på invandrarspråk.
•

Via konferenser om anhörigstöd – med intresserad personal från psykiatrin från hela landet men
också från de aktuella brukarorganisationerna.
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