


Stöd och behandling (SoB)

https://www.youtube.com/watch?v=jLky0M8wIQI&feature=player_embedded


Framtiden med nya e-tjänster 

 Patienten/invånaren är medspelare

 Öppnar för ökad:

- delaktighet 

- tillgänglighet 

- jämlik vård och lika behandlingsprinciper

- medskapande 

- självständighet



Framtidens nya e-tjänster

 Patienten söker sig med stöd av Patientlagen (2014:821) dit 
vården finns

- tekniken ger oss verktyg 

 Omställningen omfattar att se över:

- organisatoriska förutsättningar

- anpassa arbetsrutiner och arbetsmetoder

- kompetens och kunskap

- vilka verktyg passar i verksamheten 



Stöd och behandling

 Utvecklingen av SoB har finansierats av SKL via 
överenskommelser med Socialdepartementet.

 Alla landsting är anslutna och tjänsten ingår i 
nationella tjänsteutbudet på Inera.

 Plattformen ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd, 
behandling och utbildning till invånare på ett säkert sätt via 
webben. 

 En nationell plattform för internetbaserat stöd och behandling 
som utvecklats och förvaltas av 1177 Vårdguiden. 



Stöd och behandling

Behandlingsprogram

- kan vara en behandling som erbjuds via internet som innehåller 
textmaterial, övningar och skattningsformulär. 

Stödprogram

- kan vara en insats som erbjuds via internet i form av ett 
rehabiliteringsprogram. 

Stöd 

- kan erbjudas via internet i form av digital kommunikation, 
utbildning och självskattningar.



Landsting som använder SoB

 Redogörelsen för respektive landsting anger vilka program som finns på 
SoB.

 En del landsting kan ha andra plattformar där de har ytterligare 
behandlingar som pågår.

 Stöd och stödprogrammen befinner sig främst i utvecklingsfas. En del är 
dock klara och används, men i begränsad omfattning. 

 En del landsting/regioner har gjort ett breddinförande i flera 
verksamheter, andra genomför piloter för att sedan ta ställning hur de 
kommer att organisera sig och med vilka program.

 Viktigt att notera är att det sker en ständig utveckling och förändring 
om vad olika landsting vill använda SoB framöver.

 Redogörelsen kommer från en rapport som publicerades i januari och 
med uppföljande frågor till alla landsting under september.



Landsting/Region Behandlingsprogram Stödprogram

Blekinge
Ungdomsmottagningen
• Ångesthjälpen 
Upphandlat från psykologpartners

Dalarna

Primärvården
• Depressionshjälpen
• Stresshjälpen
• Ångesthjälpen
• Oroshjälpen
• Sömnhjälpen
• Ångesthjälpen Ung
Upphandlade från Psykologpartners 

Egenproducerade 
program i prototypfas

Gotland
Primärvården
• Ångesthjälpen 
Upphandlat från Psykologpartners

Gävleborg

Primärvården
• Ångest
• Depression
• Sömn
• Självkänsla 
• Oro
Upphandlat från Livanda

BUP
• Sömnbehandling (fler program är på g)
Upphandlat från Livanda

Vuxenpsykiatrin
KBT för bipolärsjukdom



Landsting/Region Behandlingsprogram Stödprogram

Halland

Primärvården
• Ångesthjälpen 
Upphandlat från Psykologpartners

Neurorehabiliteringen
Min hälsoplan som innehåller 
fysisk aktivitet, vardagsakt, 
hjärnvila kognitiv träning

Smärtrehabiliteringen
12 veckors program för 
patienter med smärta

Jämtland/Härjedalen

Primärvården och psykiatrin
• Stresshjälpen
• Ångesthjälpen
• Oroshjälpen
• Depressionshjälpen
• Sovhjälpen
Upphandlat från Psykologpartners

Jönköping

Primärvården
• Ångesthjälpen
• Oroshjälpen
• Sovhjälpen
• Stresshjälpen
• Depressionshjälpen
• Ångesthjälpen ung
Upphandlad Från Psykologpartners

Sjukskrivningskollen. 
Neuropsykiatrisk 
utredningsprocess och 
psykosprocess 
(egenutvecklat)
Onkologin
Min vårdplan cancer



Landsting/Region Behandlingsprogram Stödprogram

Kalmar

Primärvården och psykiatrin
• Ångesthjälpen 
• Ångesthjälpen ung
• Oroshjälpen
• Sovhjälpen
• Stresshjälpen
• Depressionshjälpen
Upphandlat från Psykologpartners 

Sjukskrivningskollen

Underlag för beslut till 
behandling inför KBT-
behandling oro, ångest, stress 
skattningsformulär

Aktivitetslogg
Matdagbok
Utveckling pågår av flera 
stödprogram

Kronoberg

Primärvården och allmänpsykiatrin
• Ångesthjälpen
• Depressionshjälpen
Barnhabiliteringen
• Ångesthjälpen ung 
Upphandlat från Psykologpartners

Gör en förstudie för program 
artrosskola via nätet

Norrbotten

Primärvården
iKBT vid långvarig smärta 
Upphandlat från Livanda



Landsting/Region Behandlingsprogram Stödprogram

Skåne

Primärvården och 
öppenpsykiatrin
• Ångest och
• Depression 
Upphandlat från Livanda

BUP
Ångesthjälpen UNG
Upphandlat från psykologpartners

Föräldrar till barn med autism 
(egenutvecklat)
Används på Habiliteringen

Stockholm

Primärvården
Hälsoprofilen 
Beroendecentrum
Alkoholprogrammet
ADHD-mottagningen
Alkohol och hälsa
BUP/BIP/CPF
KBT barn med ångest
Centrum för ätstörningar
KBT vid ätstörningar

Habiliteringen
Aspbergerskola,
Koll på Aspberger
Scope
Videobesök
Psykiatri sydväst
Videobesök (bedömningssamtal)
Vårdprocesstöd
HSF somatisk specialistvård
Sekundärprevention efter 
hjärtinfarkt

Sörmland

Somatisk specialistvård, 
internetbaserad preoperativ 
information inför höft- och 
knäplastik 
Primärvården
Sjukskrivningskollen



Landsting/Region Behandlingsprogram Stödprogram

Uppsala

Psykiatrin
depressionsbehandling 
Socialfobi
Kort sömnbehandling
BUP
sömnbehandling  

BUP
Uppföljning av sömn
Onkologin
Min vårdplan cancer

Värmland

Primärvården och psykiatrin
• Depressionshjälpen
• Stresshjälpen
• Ångesthjälpen
• Oroshjälpen
• Sömnhjälpen
• Ångesthjälpen ung
Upphandlade från Psykologpartners

Västra Götaland

Primärvården
Internethjälp oro
Internethjälp ångest
Internethjälpen sömn
Internethjälpen stress och 
utmattning
Upphandlat från Livanda

Ångesthjälpen Ung
Upphandlat från psykologpartners

Appar vid alkoholberoende
Flera stödprogram är på gång

Västerbotten

Primärvård och psykiatrin
• Ångest och depressionsprogram 
Upphandlat från Livanda

Videosamtal



Landsting/Region Behandlingsprogram Stödprogram

Västernorrland

Västmanland

Primärvården
Pilot med program från Livanda och 
Psykologpartners på två 
vårdcentraler, test av behandling 
av sömnproblem.

Örebro

Psykiatrin
Depressionsbehandling 

Östergötland

Primärvården
• Ångesthjälpen
• Oroshjälpen
• Sovhjälpen
• Stresshjälpen
• Depressionshjälpen
Upphandlat från Psykologpartners



Nationell kompetensgrupp för 
internetbaserat stöd och behandling

 Föreslå en systematisk värderingsmetod för att kvalitetssäkra 
program.

 Granska program som används för stöd eller behandling i 
Sverige i enlighet med beslutat värderingsmetod.

 Ta fram en modell för bedömning av internetbaserade 
stödprogram

Nationella kompetensgruppens  arbetsgrupp, uppdrag och arbete

https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling/nationellkompetensgrupp.5095.htm


Nyutveckling och stöd

 Videointegration
- Anslutningsramverk (Västerbotten, Stockholm)

- Skype/Microsoft (Uppsala)

 Applikationsramverk
- Anslutning av appar

- Pilot e-Psykiatrienheten (Västra Götalandsregionen)

 Min vårdplan i cancervården
- Fas 1 - piloter funktioner för planering/tidslinje - genomförd (Uppsala, Jönköping och 

Östergötland)

 Samordnad Individuell Plan (SIP)
- Piloter BuP (Blekinge)

- Pilot Vuxenpsykiatrin (Södertälje)

 Dataexport för att bedriva forskning
- Referensgrupp med forskare inom internetbaserade program



Annat stöd och utveckling

 Ledning och implementeringsstöd

Jämtland/Härjedalen, Västmanland, Norrbotten

 Kommunernas anslutning till stöd och behandling



Vem tar jag kontakt med om jag vill veta 
vad som sker i mitt landsting/region?

 Programrådet

 Kontaktpersoner för stöd och behandling i respektive landsting

https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling/kontaktuppgifter.5249.html
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling/kontaktuppgifter.5249.html


Läs mer om Stöd och behandling

SKLs sida om 
Stöd och behandling

Ineras tjänst 
Stöd och 
behandling

SKLs nyhetsbrev om 
Stöd och behandling

https://www.inera.se/tjanster/stod_behandling2/
https://app1.editnews.com/page/read.ashx?issueid=350588
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.internetbaseratstodochbehandling.html
http://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.internetbaseratstodochbehandling.html
http://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling.internetbaseratstodochbehandling.html
https://www.inera.se/tjanster/stod_behandling2/
https://www.inera.se/tjanster/stod_behandling2/
https://app1.editnews.com/page/read.ashx?issueid=350588


Tack för att ni lyssnade!

Anna Östbom 

anna.ostbom@skl.se


