


Om Oss



Hvorfor gjør vi dette?



Utgangspunkt i 2016

• Kristiansand Kommune brukte allerede 
Assistert Selvhjelp (Explorable AS) ved Rask 
Psykisk Helsehjelp

• Assistert Selvhjelp var i bruk i flere andre 
kommuner og virket lovende

• Allerede eksisterende samarbeid mellom 
Brystsmerteprosjektet/SSHF og Explorable



Om Mind The Gap

• Samarbeid med Kristiansand Kommune
• Ble forankret i klinikkledelsen for KPH
• Koordineres fra DPS Solvang
• Finansieres av Helse Sør-Øst og KPH/SSHF
• Varighet: 01.01.17 – 31.12.18



Implementeringsstudie

• Studier viser at internettassistert behandling 
har effekt

• Implementering er en utfordring
• Målet med Mind The Gap er å identifisere 

barrierer for implementering



Mind The Gap
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Fakta om bruk

• 10 fastlegesentre er med
• Typisk 1-2 leger pr senter
• 695 tilganger generert pr 29/8-18
• 49,9% har brukt internettløsningen



Bruk hos fastleger
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Tilbakemeldinger

• Fastleger er stort sett fornøyde med løsningen
• Varierende oppfølging av brukere
• Takst og tid er en utfordring for fastleger
• Fastleger ønsker mer informasjon for å kunne 

utøve tjenesten
• Ønsker flere temaer



Tilfredshet – Pr legesenter
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Hvor nyttig oppleves tilbudet i
ditt arbeid?

I hvilken grad oppleves det som
effektivt/nyttig for pasientene?

Hvor sannsynlig er det at du ville
anbefalt assistert selvhjelp til

andre fastleger?



Konklusjon Mind The Gap

• Stort behov for slike tilbud
• For en del pasienter kan Mind The Gap være 

tilstrekkelig behandling
• Mye brukt hos fastleger som bruker det som 

anbefalt
• Behov for mer systematisk oppfølging av 

brukere



Forslag Tiltak Videreføring

• Mind The Gap anbefales å videreføres som en 
del av helsetilbudet

• Tilbud for flere lidelser
• Se nærmere på oppfølging av brukere og 

fastleger
• Online kartleggingsskjema



Takk for oppmerksomheten!
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