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Introduktion: Formål og mål v/psykolog Werner Regli 
Werner Regli betoner indledende, at seminaret er historisk ved at være det første om 
internetbaseret rådgivning/terapi. Der bydes velkommen til pressen. Forskellige online 
tjenester er allerede i gang, ligesom DPSP efter indledende møder har etableret det 
Online-udvalg, som står for dagens seminar. Det har været vigtigt at samle kræfterne og 
skabe netværk mellem de igangværende tjenester. 
Samtidig er det på høje tid, hvis psykologer skal have selvstændig platform både i forhold 
til andre faggrupper og til tjenester i andre lande fx England og Sverige. 
Formålet med seminaret er at indkredse anvendelsesmuligheder for internetbaserede 
psykologydelser samt udlede relevante temaer til en merit-givende efteruddannelse. 
DPSP har i samarbejde med Online-udvalget stillet forslag til Dansk Psykologforenings 
generalforsamling 2012 om udarbejdelse af retningslinier og kurser (med godkendte 
undervisere) for internetbaserede psykologydelser. Psykologforeningens bestyrelse støtter 
forslaget. 
 
Internetbaseret Rådgivning og Terapi (IRT) i Danmark v/ chefpsykolog, professor Nicole 
Rosenberg og projektleder, psykolog Kim Mathiasen 
Nicole Rosenberg understreger, at online psykolog ydelser ikke er nogen teoretisk retning, 
men et terapeutisk middel/redskab, som kan formidle både undersøgelser og behandling. 
Historisk går i Danmark rødder tilbage til 2000. (Se fx Sundhedsstyrelsens rapport 
”Computerbaseret Terapi til Angst og Depression”, som kan downloades fra 
www.sst.dk/mtv). I de seneste år er etableret dansk udgave det engelske Fear Fighter 
program på Klinik for OCD og Angstlidelser, Aarhus. 
Generelt er det et felt, der er eksploderet. I denne hastige udvikling er det væsentligt at 
sikre kvalificerede psykologer med uddannelse indenfor psykopatologi og psykoterapi. 
Ofte hensigtsmæssigt at supplere online ydelsen med en face-to-face kontakt. Opbygning 
af online rammer er krævende med hensyn til økonomi og tid. Det er ofte nødvendigt med 
fondsstøtte og samarbejde med offentlige og private instanser. 
Der bør være kontrol med andre aktørers/faggruppers evt. opkøb af psykologers online 
programmer. 
Der efterlyses formelle krav til uddannelse. Den faglige etik er den samme som for enhver 
anden psykolog terapi praksis, dog her ekstra i form af datasikkerhed. 
Kim Mathiasen fokuserer på historiske og internationale udviklinger og fortæller om eget 
engagement i udviklingen af Fear-Fighter i Danmark samt Godstart.nu. Disse programmer 
tilbyder ydelser især overfor angstlidelser i en kognitiv referensramme. 
Den allertidligste udvikling fra USA bringes i erindring, nemlig Eliza (1964), hvor klienten 
modtog simulerede computersvar på sine spørgsmål. Herefter nogen stagnation, men nu 
ses stærk acceleration fx i udgivelsen af artikler. I internationalt perspektiv ses bedst og 
mest udviklede program i Stockholm - se www.Internetpsykiatrin.se  
Når danske programmer opbygges med udenlandsk inspiration, er der en interessant 
påpegning af de transkulturelle aspekter, selv i tilpasningen fra et nærtstående vestligt 
land som England. 
Berører kort problemstillingen om online ydelser til børn. 
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Online terapeutisk praksis indenfor dynamiske relationer v/psykologerne Anne Sophie 
Bauer og Anne-Marie Thuesen 
Anne Sophie Bauer har skrevet speciale om online rådgivning og fokuserer her på 
berettigelsen af online ydelser: der er generelt set allerede et stort antal internet brugere. 
Der vil være mulighed for at opnå kontakt med brugere, hvor fysiske, geografiske, 
emotionelle, sociale/lokale faktorer kan være hæmmende for at kontakte psykolog. Kan 
således få kontakt med potentielle klientgrupper og på et tidligere stadium i et 
problemforløb. Online kontakt kan dog ikke erstatte en face-to-face kontakt. 
Kommunikationen på nettet inviterer til grænseløshed fx ved større self-disclosure og 
disinhibition. Modsat reduceres stigmatiseringen ved den indbyggede anonymitet og 
usynlighed. 
Anne-Marie Thuesen diskuterer gråzonen mellem rådgivning og terapi i forhold til 
ansvarlighed og faglighed. Rådgivning har mere uforpligtende karakter end terapi, som 
desuden kræver stillingtagen til terapeutisk referensramme. Assessment procedurer 
problematiseres. I alle online kontakter er det nødvendigt med en alliance præget af tillid 
og tilknytning, i det mindste i form af et arbejdsfællesskab. 
Kan diskuterer fordele og ulemper med online ydelser og hvordan forskellige terapeutiske 
tilgange kan bruge nettet, men denne tilgang er kommet for at blive og må finde sin plads 
sammen med face-to-face terapi. 
 
Processen fra offline til online. Etiske og sikkerhedsmæssige overvejelser v/psykologerne 
Iben Sejerøe-Szatkowski og Kit Lisbeth Jensen 
Kit Lisbeth Jensen påpeger indledningsvis via citat, at en online kontakt er en relation. 
Gennemgår især mulige hjælpemidler for psykologer, der er i begyndelsesfase med 
etablering af online ydelser. Henviser til nyttige og oplysende links og hjemmesider. Skal 
tage stilling til egen eller fælles hjemmeside, sikkerhed og fortrolighed. Gør opmærksom 
på, at dette felt er helt ureguleret, fx har Skype ingen sikkerhed. Sikkerhedsaspektet kan 
have indflydelse på valg af online medie. Atter blev behovet for etiske retningslinier 
understreget. 
Iben Sejerøe-Szatkowski begrunder overgang fra offline til online med, at de tekniske 
muligheder nu er til stede og alment brugt. Dette giver mulighed for opnåelse af kontakt 
med nye klientgrupper. Processen kræver god indsigt i teknikken samtidig med, at der skal 
ekstra opmærksomhed på etik og sikkerhed. Her kan fx Datatilsynet give oplysning om 
sikkerhedskrav til opbevaring af personlige/private data. Svageste led i kæden bestemmer 
sikkerheden, her klientens egen computer. Dog er ubrydelig sikkerhed en utopi, alle kan 
blive udsat for hacking. 
IS-S efterlyser fælles retningslinier for sikkerhed, betaling, markedsføring og en 
vidensbank for psykologer, der ønsker at etablere sig. 
 
Hvad siger evidensforskningen: outcome og procesforskningen? Robotterapi – de 
rendyrkede processer v/psykologerne Morten Fenger og Johan Eklund 
Morten Fenger indleder med generel omtale af den allerede vanskelige forskning i 
behandlingseffekt, der undersøger parametre som symptomlettelse, placebo effekt, 
alliance og kontakt etc. - men hvad sker, når terapeuten fjernes fysisk og erstattes af et 
computerprogram? MF kan præsentere forskning, der påviser bedre effekt af computer 
terapi end af vanlig face-to-face terapi. Hvis dette holder, hvad er så de positive 
behandlingsfaktorer i computer terapi? Her nævnes større mulighed for selvstændighed, 
øget selvkontrol, ingen ventetid, mindre stigmatisering og større anonymitet. 
MF efterlyser mere forskning, herunder betydningen af teknisk kvalitet og præsentation (fx 
lyd, grafik). 
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Johan Eklund beskæftiger sig med reaktioner på det ”virkelige” og det ”kunstige”. Omtaler 
forsøg med personers reaktioner på robotter og virkelige mennesker vist på en 
computerskærm. Perceptionen er i høj grad afhængig af forventninger og attribuering. 
Ud fra sit daglige arbejde i PPR fortæller JE, at forældre til ADHD-børn ofte beskriver, at 
deres barn er urolig i både skolen og hjemme, men fint kan holde sig i ro ved et 
computerspil. JE spørger, om vi kan lære af computerspillets struktur, konsekvent positive 
feed-back og mål tilpasset barnets evner og overføre erfaringer herfra til terapeutiske 
tilbud til børn/unge? 
 
 
I diskussionen var der stor interesse for kontakt parametre fx, hvordan skabes en online 
relation og den nødvendige arbejdsalliance?Hvis ikke disse kontaktparametre er til stede 
opløses kontakten hurtigt igen. I online relationen er der frit spil for projektioner. Og 
hvordan indgår overføring/modoverføring? Online behandling kan ikke stå alene, men må 
suppleres med face-to-face kontakt. 
Psykologen kan få en ensom position, og da er det vigtigt at sikre arbejdsfællesskaber og 
supervision, evt. video-supervision.  
Børnetelefonen med anonyme henvendelser nævnes. Her evalueres alle henvendelser og 
det er opfattelsen, at det er væsentligt for alle at føle sig hørt, forstået og hjulpet. 
 
Generelt efterlyses uddannelse og forskning. Endvidere fælles retningslinier for rammer, 
sikkerhed og etik. Det kunne være godt i en startfase, at der var et centralt sted, man 
kunne hente viden. 
Det er vigtigt for danske psykologer selv at udvikle og fastholde dette felt og skabe egen 
platform, især set i relation til andre tilgrænsende faggrupper og aktører, men også set i 
internationalt/globalt perspektiv. Online er kommet for at blive, så spørgsmålet er at finde 
dets tilpasning, fordele og ulemper. 
 
Se vedhæftede filer for uddybning af foredragsholdernes oplæg samt mulighed for at finde 
deres respektive hjemmesider for online praksis. 
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