
 

 

”Abstract” af KIM MATHIASEN til  Internet-seminar den 28. marts 2014 
I Region Syddanmark gennemføres et storskala demonstrationsprojekt af internetbaseret 
depressionsbehandling, som en del af den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin. 
Inspireret af resultater fra især Storbritannien og Sverige, oprettes en klinik, hvorfra der udbydes 
internetbaseret kognitiv adfærdsterapi. Blandt de innovative tiltag kan nævnes: Selvhenvisning, 
patienten styrer i høj grad egen behandling og patientinddragelse under udarbejdelsen af 
tilbuddet. Behandlingstilbuddet og computerprogrammet demonstreres og diskuteres. Oplægget 
indrammes af Kim Mathiasens egne erfaringer med denne type af behandling gennem de seneste 
7 år.  
 
Baggrund og motivation 
Depression er en udbredt og invaliderende lidelse. Alligevel er det kun ca. halvdelen af de ramte, 
der opsøger deres læge og endnu færre, som modtager evidensbaseret behandling. Ifølge Statens 
Serum Institut var der alene i Region Syddanmark (RS) over 110.000 personer i behandling med 
antidepressiv medicin i løbet af 2011. Der er derfor et stort behov for et fleksibelt og udbredt 
tilbud om evidensbaseret psykoterapeutisk behandling. Samtidig ses en demografisk forandring, 
som medfører, at der bliver relativt færre til at finansiere det offentlige sundhedssystem samt 
flere ældre borgere. Kombinationen af et stort behov for adgang til evidensbaseret 
psykoterapeutisk behandling og stigende økonomiske udfordringer er udbredt i store dele af den 
vestlige verden, og der har derfor gennem de seneste 15 år været stærk interesse for at udvikle og 
efterprøve internetbaseret kognitiv adfærdsterapi.  
 
Beskrivelse 
I Region Syddanmark gennemføres et storskala demonstrationsprojekt af internetbaseret 
depressionsbehandling, som en del af den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin. 
Inspireret af især Storbritannien og Sverige, oprettes en klinik, hvorfra der udbydes 
internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til deprimerede.  
Projektet er ca. halvvejs gennem sin 2-årige levetid, hvorigennem der skal udvikles et nyt it 
behandlingsprogram, oprettes en klinik og behandlingen skal afprøves. P.t. står projektet over for 
at opstarte afprøvningen på patienter. 
Tilbuddet organiseres i psykiatrien i en klinik under det nyetablerede Center for Telemedicin i 
Odense. På klinikken ansættes foruden projektlederen 3 halvtidspsykologer. Patienten kan henvise 
sig selv gennem klinikkens hjemmeside www.internetpsykiatrien.dk, hvorefter vedkommende 
tilbydes en udredning. Patienten kan herefter påbegynde behandlingen, som består af 
gennemgang af et online computerprogram, der bygger på kognitiv adfærdsterapi og indeholder 
af 6 obligatoriske trin samt 2 valgfrie trin. Under behandlingsforløbet støttes patienten af en 
psykolog fra klinikken. Behandlingen varer 10 uger, hvorefter patienten tilbydes en afsluttende 
samtale. Afprøvningen foregår som et randomiseret, kontrolleret studie.  
Blandt de innovative tiltag kan nævnes: Selvhenvisning, patienten styrer i høj grad egen 
behandling samt patientinddragelse under udarbejdelsen af programmet. 
Projektet er et RSI pejlemærke, hvilket betyder, at der stiles imod, at det indføres i alle landets 
regioner, såfremt det viser positive resultater. 
 
Indlægget 
I indlægget videregives erfaringer med, hvilke udfordringer der var dels med udviklingen af det ny 
it program dels med organiseringen af det ny behandlingstilbud. Desuden indgår en 
demonstration af behandlingsprogrammet samt en gennemgang af, hvordan tilbuddet er blevet 
organiseret. Dette indrammes af et rids af internationale erfaringer med denne type behandling 
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samt egne erfaringer fra 2006 til nu. Afslutningsvis diskuteres behandlingstilbuddet og 
computerprogrammet. 
 
Oplægsholderen 
Kim Mathiasen er uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet i 2004 og har arbejdet 
voksenklinisk dels i psykiatrien i Norge dels i Studenterrådgivningen i Aarhus. Han er autoriseret og 
har en 2 årig efteruddannelse i kognitiv terapi. Han har arbejdet med internetbaseret kognitiv 
adfærdsterapi siden 2006 og er en meget anvendt oplægsholder og underviser. Ved siden af sit 
kliniske arbejde udviklede han det første danske program af denne type der kom på nettet i 2008. 
Det er siden blevet til tre programmer til hhv. panikangst, socialfobi og eksamensangst, som alle 
kan findes på hjemmesiden www.godstart.nu. I perioden 2010-2012 var han projektleder på et 
projekt, hvor han sammen med adj. prof. Nicole Rosenberg oversatte og afprøvede det engelske 
program FearFighter på Klinik for OCD og Angstlidelser. Han er pt. ansat som projektleder i Region 
Syddanmark på et projekt, hvor der udvikles og afprøves behandling til regionens deprimerede 
patienter.  


