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Sammendrag 

Forfatter: Remi Høiseth 

Tittel: Effekt og implementering av Mobil-helse i behandling av psykiske lidelser – en 

litteraturoversikt. 

Veileder: Nils Inge Landrø 

 

Problemstilling: Å kartlegger nåværende kunnskap om effekt, utfordringer og fremtidig 

utvikling innen bruk av applikasjoner (apper) som behandling for psykiske lidelser.  

 

Sammendrag: De siste tiårene har det blitt utviklet en rekke digitale helseløsninger (e-helse) 

som er spådd en viktig rolle i fremtidens helsevesen. Nylig har apper til smarttelefoner (m-

helse) gjort det mulig å tilby helsetjenester og selvhjelp nærmest universelt og umiddelbart til 

befolkningen. Det er først i de siste årene at større metastudier har sett på effekt av apper og 

annen e-terapi. Funnene tyder på moderat til god effekt for både angst- og depresjonslidelser, 

samt lovende resultater for andre diagnosegrupper. Flere behandlingsformer viser seg 

virksomme, både over tid og transdiagnostisk. Samtidig er det avdekket en rekke utfordringer 

knyttet til dokumentasjon av effekt, frafall fra terapi, holdninger til e-terapi og manglende 

regulering av apper tilgjengelig på markedet. Flere land er i gang med større e-helsesatsinger 

og publiserer positive funn fra bruk av e-helseløsninger som ledd i/alternativ til 

klinikkbehandling. Samtidig er det et voksende privat marked som utgjør størstedelen av 

dagens tilbud, men som er utestet. Denne litteraturgjennomgangen ser på nåværende status for 

appmarkedet, det empiriske grunnlaget for effektiv og god behandling, samt utfordringer 

knyttet til videre utvikling av feltet og implementering.  
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Forord 

Psykologien har alltid vært formet og begrenset av kultur og teknologi. Dagens samfunn 

endrer seg i voldsomt tempo, og med det menneskers problemer og potensielle løsninger på 

disse. Inntoget av digitale helseløsninger er for mange en kilde til stor optimisme, og samtidig 

berettiget skepsis. I pionerfasen vi nå er inne i, er det viktigste bidraget å øke 

kunnskapsdatabasen og det empiriske grunnlaget for videre forskning. 

Denne hovedoppgaven begynte ut som et forsøk på å bidra til forskning på m-helse, ved å 

delta i forskningsgruppen bak en ny app mot depresjon (Depresjonsappen). Målet var å teste 

produktet for effekt på en klinisk populasjon. Uheldigvis rakk ikke appen å bli ferdig tidsnok 

til å samle data og det ble i januar 2019 klart at det ville være mer overkommelig å skrive en 

litterær gjennomgang før levering, tidlig i april. Det har vært interessant å dykke ned i 

litteraturen rundt digital helse og se hvilket momentum som finnes i fagfeltet. Det føles 

meningsfullt å ha bedre innsikt i en gren av psykologien som fort vil gjøre seg gjeldende i 

morgendagens terapi. 

Effektstudier og studier på spesifikke faktorer begynner å tegne et bilde av digital helse som 

både plausibelt og effektivt, gitt visse premisser. Samtidig dukker det opp nye problemer 

knyttet til forskning, bruk og regulering, som må overkommes. Den samlede litteraturen 

bærer preg av å være del av et ungt forskningsmiljø, med få felles normer og læresetninger. 

Dette er forventet, og vil utvikle seg med tiden i takt med bredere empiri. Håpet er at denne 

litteraturgjennomgangen kan virke samlende for dagens kunnskap og fungere som et 

utgangspunkt for videre utvikling.  

Jeg må takke mine medstudenter for uvurderlig støtte og hjelp i oppgaveskrivingen og 

Torbjørn Tvedten for all sin velvilje og tilrettelegging med Depresjonsappen. Jeg vil også få 

takke veileder Nils Inge Landrø for tålmodighet og veiledning.  

 

 

Universitet i Oslo, April 2019 

Remi Høiseth 
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1 Problemstilling 

 

Hensikten med denne litteraturgjennomgangen er å utforske det nåværende mobil-

helsetilbudet for psykiske lidelser, drøfte funn fra studier på effekt, samt skissere utvikling 

innen feltet. Det er et fokus på autonome apper for selvhjelp med begrenset eller ingen ytre 

støtte fra terapeut. Denne artikkelen er strukturert med delmål om å kartlegge: 

 

1. Appmarkedet 

Nåværende status for feltet, i form av hva som tilbys pasienter/forbrukere og hva som 

produseres 

2. Effekt 

Hvilken empirisk effekt denne typen apper og behandling kan vise til gjennom studier 

3. Virksomme komponenter 

Hvilke elementer ved m-terapi som har vist seg virkningsfulle 

4. Utfordringer 

Hvilke utfordringer ved m-terapi som hindrer effekt og bruk.  

5. Fremtidig utvikling 

Hvilken utvikling vi kan se for oss i fremtiden og hvordan helsevesenet styrer 

utviklingen 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2 Metode 

I denne oversikten av forskningsfeltet rundt m-helse til bruk i behandling av psykisk lidelse 

og selvhjelp, har jeg valgt en systematisk tilnærming med databasesøk som hovedgrunnlag for 

kildemateriale. Fordi oversikten ønsker å beskrive utvikling feltet, i tillegg til å dokumentere 

effektstudier, er det også likhetstrekk til et såkalt “scoping review”. Med det menes at 

søkemetoden har vært noe bredere og prøvd å avdekke kunnskapshull og fremtidige 

forskningsområder. 

2.1 Søkemetode og databasesøk 

Et søk på “m-health” på Google Scholar gir over 83 000 treff pr januar 2019. For 2019 er det 

allerede over 3500 artikler der m-health inngår i teksten. Dette gjorde det nødvendig å søke 

etter artikler med en kombinasjon av nøkkelord for å snevre inn omfanget til passende 

størrelse. Fra januar til april 2019, ble det funnet 1137 lovende artikler på engelsk, hentet fra 

Google Scholar, Oria og PubMed, basert på søkeordene: “m-health”, “e-health”, “mental 

health”, “smartphone”, “mobile phone”, “app”, therapy, “review” og ulike kombinasjoner av 

disse søkeordene. Av disse artiklene var et stort antall rettet mot somatisk helse, en god del 

var duplikater eller bedre oppsummert i metareviews og mange manglet relevans for denne 

studien. Artikler fra de siste 3 årene ble foretrukket. Basert på disse kriteriene og informasjon 

fra tittel og sammendrag ble totalt 327 artikler lest og gjennomgått.  Disse genererte 86 nye 

artikler fra sine kildelister. Totalt ble ca 100 artikler sitert i dette reviewet. Disse har blitt 

selektert basert på publiseringsdato, datagrunnlag, antall siteringer (antatt innflytelse på feltet) 

og relevans. Metastudier har blitt foretrukket over enkeltstudier, og deres vitenskapelige 

protokoller og/eller kriterier for valg av studier har blitt evaluert. Studier som ikke kan vise til 

slike vurderinger i form av metode eller diskusjon har i stor grad blitt bortprioritert.  

2.1.1 Andre kilder  

Artiklene/studiene dekket ikke alle delmål denne oversikten ville kartlegge og det har i tillegg 

vært nødvendig å innhente informasjon fra hjemmesidene til norske og internasjonale 

helseinstitusjoner og ha intervju med fagpersoner for å kunne si noe om m-helseutvikling hos 

helseinstitusjonene.  
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2.1.2 Kommentarer til kildevalg 

Forskningsfeltets teknologiske orientering og nylige opphav, gjør at det det er naturlig å 

fokusere på kilder fra de siste årene og artikler som er tilgjengelig i digitale tidsskrift. 

Metastudier som kan sammenfatte effekt over flere studier har blitt foretrukket og danner 

grunnlaget for diskusjonen i denne litteraturgjennomgangen.  

 

Studien er både snevrere og videre enn først tiltenkt. Snever i den forstand at det meste av 

større metastudier er gjort på de mest dominerende diagnosegruppene (angst og depresjon) og 

med en overvekt av enkelte metoder (CBT). Dette gjør at det empiriske grunnlaget for 

generalisering til alle lidelser og andre kjente virksomme behandlingsmetoder blir noe 

mindre. Samtidig har det vært nødvendig å trekke inn erfaringer fra e-helseforskning på 

mental helse som er en betydelig større kildedatabase, og også fra m-helseforskning på 

somatikk som kan tenkes å ha viktige paralleller. Dette gjør igjen kunnskapsbasen noe mindre 

spesifikk til m-helse for psykiske lidelser, men illustrerer et mer helhetlig bilde.  
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3 Bakgrunn for litteraturoversikt 

 

3.1 Fremveksten av e-helse 

Helsevesenet er, i likhet med samfunnet generelt, i stadig digitalisering. Teknologiske 

fremskritt gjør det i dag mulig å tilnærme seg databehandling, informasjon og 

kommunikasjon på nye og mer effektive måter. Denne utviklingen har foruten å effektivisere 

og videreutvikle helsevesenet, bidratt til at privatpersoner har en helt annen tilgang på 

informasjon og selvhjelp enn tidligere. De siste 20 årene har det vært en eksplosjon av 

teknologiske løsninger, mye som følge av befolkningens økte tilgang på smarttelefoner og 

PCer. Dagens nordmenn har til enhver tid tilgang på internett, en rekke ulike 

kommunikasjonskanaler og stadig flere tilbydere av helsetjenester via disse plattformene. I 

denne studien vil jeg bruke to hovedbegreper for å snakke om disse helsetilbudene: e-helse 

(eng: eHealth) og m-helse (eng: mHealth).  Begrepet e-helse eller “elektronisk-helse” ble 

trolig først brukt rundt 1999, og hadde allerede i 2005 over 50 ulike definisjoner i 

helsepublikasjoner og i helsevesenet (Oh et al., 2005). I denne studien vil jeg forholde meg til 

en relativt bred definisjon av e-helse, brukt av Verdens Helseorganisasjon (WHO) (2019a): 

“E-health involves a broad group of activities that use electronic means to deliver health-

related information, resources and services: it is the use of information and communication 

technologies for health”.  

M-helse eller “mobil-helse” er en underkategori av e-helse og er definert som:  

“medical and public health practice supported by mobile devices, such as mobile phones, 

patient monitoring devices, personal digital assistants and other wireless devices”(WHO, 

2011. s 6)   

 

Målet med denne litteraturstudien er å sammenfatte studier som er gjort på m-helse og dens 

effekt i behandling av psykiske lidelser, samt beskrive utviklingen i feltet. I praksis vil det si 

både behandlingsprogrammer (apper) og samtaleterapi via smarttelefon, men hovedvekten av 

denne oppgaven vil være på autonome/semi-autonome programmer/apper til terapi og 

selvhjelp. Programvare og apper som gjennom tale, tekst eller videotjenester forbinder 

psykologer og annet helsepersonell med pasienter, er en stor del av dagens e- og m-
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helsetilbud. I USA finner man en rekke større leverandører som Talkspace, 7 cups og 

BetterHelp som selger digitale samtaletjenester og har millioner av brukere. I Norge bruker 

behandlere diverse kommersielle kanaler for å kommunisere digitalt med pasienter. Flere 

artikler og studier diskuterer fordeler og ulemper med dette sammenlignet med tradisjonell 

terapi (Whaley, 2018) og ren digital samtaleterapi dekkes ikke videre i denne gjennomgangen. 

 

I denne gjennomgangen brukes begrepet m-helse om både programvare som er tilgjengelig 

for alle gjennom appbutikker, og apper og andre tilbud som kun er knyttet til helsevesenet. 

Det vil trekkes inn relevante funn fra e-helseforskning generelt, men et helhetlig bilde av 

utviklingen innenfor hele e-helsefeltet går ut over studiens omfang. M-helse utgjør den nyeste 

og minst kartlagte delen av e-helsen, samtidig som det her forventes størst utvikling de neste 

årene, i takt med at smarttelefoner og internettilgang blir allemannseie, særlig i deler av 

verden med dårlig utbygget helsevesen (WHO, 2011). 

3.2 Utvikling av e-helse og m-helse som 

satsningsområde 

Ønsket om utvikling innen e-helse og m-helse handler primært om tilgjengelighet. Grunnet 

blant annet økende befolkningsvekst kommer det i fremtiden til å være økt mangel på 

helsepersonell og tilgjengelighet på helsetilbud (Liu, Goryakin, Maeda, Bruckner & Scheffler, 

2017). Kun 1% av helsepersonell jobber innen psykisk helse og på verdensbasis i snitt er det 

kun 1 mentalhelsearbeider per 10 000 innbyggere. Det er imidlertid store variasjoner mellom 

ulike land. I utviklingsland er det ofte færre enn 1 mentalhelsearbeider per 100 000 

innbyggere, mens det i i-land land kan være så mye som 1 per 2000 (WHO, 2019b). I et 

relativt utviklet land som USA har det tidligere blitt estimert at mellom 70-85% av pasienter 

som har behov for psykisk helsehjelp ikke har et tilbud (Kessler, et al 2005). Kazdin (2018) 

mener dette er den største utfordringen i moderne helsevesen, at det er ikke noe tilbud til 

verdensbefolkningen. Selv om samtaleterapi med en utdannet terapeut gir effekt, er det en 

behandlingsmåte som er for kostbar til å skaleres opp til å hjelpe alle med behov. Kazdin 

belyser et viktig moment, blant flere viktige argumenter for e-helse og m-helse. Håpet og 

målet er at e-helsen kan være lavterskel og tilgjengelig, samtidig som det åpner opp for at 

pasienter kan få tilpassede verktøy som de kan ha med seg hele tiden, ikke bare sammen med 
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terapeut. Holmes og kolleger (2018) skriver i The Lancet at e-helsen potensielt tilbyr en rekke 

goder:  

“Internet interventions have many advantages, including saving time for therapists, reducing 

waiting lists, allowing patients to work at their own pace, removing the need to schedule 

appointments with a therapist, saving travelling time, reducing the stigma of going to a 

therapist, and facilitating psychological help for individuals who are hard of hearing. 

Furthermore, internet interventions might reach patients who cannot be reached with more 

traditional forms of treatment (eg, because of distance or stigma). Interventions can be quite 

easily adapted to specific patient groups, with a wide range of attractive audiovisual 

information with voices giving instructions via a character of whichever gender or age, with 

whichever accent or language, or perhaps game format, the patient prefers. Internet 

interventions are probably more cost-effective than face-to-face treatments, but further 

economic research is needed to verify this.” (s. 255) 

Den grunnleggende tanken bak terapi innen e-helse har så langt vært at metoder med godt 

dokumentert effekt fra tradisjonell behandling burde kunne overføres til billige, intuitive 

programmer som skulle kunne være et lavterskeltilbud for mange. Å ha m-helseverktøy på 

smarttelefonen gjør helsetilbud kontinuerlige og umiddelbare. Bakker og kolleger (2016) 

påpeker hvor nyttig det vil være for mange å kunne bruke telefonen, som de uansett bruker 

opptil flere hundre ganger om dagen, også til helsetjenester. At smarttelefoner er et kjent 

medium som størstedelen av befolkningen allerede behersker vil muliggjøre en slik 

implementering.  

 

WHO anerkjente allerede i 2005 at e-helse vil være avgjørende for å nå sitt mål om et 

universelt helsetilbud til alle mennesker i sine medlemsland (2019c). De vedtok i samme år å 

utvikle en felles plan for implementering av e-helseløsninger, som senere har blitt oppdatert 

flere ganger, senest i fjor (WHO, 2018). Fra 2006 til 2016 har WHO drevet kartlegging av 

behov og utvikling i sine medlemsland (2019d), og kom i 2016 ut med sine anbefalinger for 

en felles utviklingsplattform gjennom komiteen “Global Observatory for eHealth” (GOe) 

(WHO, 2016). WHOs e-helseprioriteringer dreier seg i hovedsak om utviklingsland, der 

behovet for styrt utvikling er større, og i stor grad om organisering av helsevesenet som 

helhet, særlig rundt journalsystemer. Under WHOs definisjon av e-helse finner man flere 

underkategorier, men denne studien vil forholde seg til e-helse og m-helse i en snever 

forstand, med fokus på terapi og behandling av psykiske lidelser for pasientgrupper.  
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E-helse er per i dag hovedsakelig rettet mot fysisk helse. Kommunikasjon mellom behandlere 

og pasienter, journalsystemer, og overvåkning og logging av verdier ved vedvarende 

helseproblematikk (hjerteproblemer, diabetes) er typiske områder der e-helse og m-helse 

allerede er godt etablert. Av 14 ulike satsningsområder for m-helse definert av GOe er det 

ingen som godt dekker psykoterapi via mobiltelefon, utover samtale med behandler gjennom 

tekst eller tale (WHO, 2016).  Det vil si at WHO ikke har kartlagt i hvilken grad mobiltelefon 

brukes til å drive automatisert psykoterapi og hvorvidt dette er effektivt. WHO kommenterer 

også at de fleste land tilbys en rekke e- og m-helsetilbud laget av private aktører, og som ikke 

nødvendigvis er med i deres kartlegging. WHO er samtidig tydelige på at m-helsen er et felt i 

vekst og at mer forskning ønskes for å kunne si noe om effekten av disse programmene. 

 

Andre globale organers håndtering av fremveksten av m-helse er fokuset på dannelse og 

utvikling av nye offentlige organer som godkjenner private aktørers e- og m-helsetilbud. 

Disse har i startfasen hatt et særlig fokus på vern av sensitiv informasjon. I 2016 ble det for 

første gang foreslått en såkalt “Code of Conduct on privacy for mHealth” av 

Europakommisjonen for å regulere det voksende m-helsemarkedet (Europakommisjonen, 

2018). Kommisjonen vedtok videre i desember 2017 at “programvare” kan og skal behandles 

som medisinsk utstyr gitt visse kriterier (Europakommisjonen, 2017). En slik lov setter en 

presedens for hvordan man tenker om apper, både med tanke på potensiell risiko for pasienter 

og personvern, men også hvilken status og funksjon de kan og skal ha.  

 

Apper til det private markedet vil neppe kunne reguleres på samme måte som apper designet 

for bruk av helsemyndigheter, der man kan tenke seg at det burde bli satt samme krav som til 

annen behandling. Det er få tilfeller der empiriske krav til dokumentasjon av effekt har vært 

lagt til grunn for godkjennelse, men det finnes eksempler. Amerikanske FDA (Food and Drug 

Administration) godkjente i 2017 appen “reSet” til rusbehandling, som første app som 

har bestått samme krav til empirisk validering som annen medisinsk eller terapeutisk 

behandling (FDA, 2017). FDA laget allerede i 2011 (oppdatert i 2015) retningslinjer for 

medisinske apper og Medicines and Health Regulatory Agency i Storbritannia har siden 2014 

kommet med anbefalinger for CE-merking (EU-godkjenning) for medisinske apper (van 

Velthoven & Powell, 2017). Antallet apper som faller under FDAs reglement er lite, kun 

rundt 100 i 2013, med en vekst på ca 25 apper i året. De fleste av disse er knyttet til somatiske 
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lidelser. FDA gikk i 2016 ut og sa at de ikke kom til å regulere apper som fokuserer på 

“general health and wellness”, en betegnelse som dekker de aller fleste apper (Parker, Bero, 

Gillies, Raven & Grundy, 2019). Fagfolk ønsker en konsensus for både utvikling og 

regulering av apper (Torous et al., 2019). Særlig etterlyses kvalitetssikring.  

 

Oppsummert kan det argumenteres for at vi nå er inne i en pionerfase for e- og m-helse der 

lovgivning og rammeverk for mer kontrollert utvikling og implementasjon er påbegynt, men 

henger etter. Markedet er i enorm vekst og private aktører står for størstedelen av 

innovasjonen. Primærfokus fra WHOs side er å få på plass fundamentale helsetjenester, sikre 

grunnleggende personvern og funksjonalitet, men det vil også med all sannsynlighet komme 

et økt fokus på dokumentert effekt, også for psykiske lidelser, i den umiddelbare fremtid. 

3.3 E-helse i Norge 

Vår egen regjering har over flere stortingsperioder sagt at de ønsker en satsing på 

lavterskeltilbud som en del av målsettingen om god universell dekning til alle innbyggere, 

særlig innen psykisk helsevern (Fleiner, 2018. Regjeringen, 2017). Fra WHO er alle 

medlemsland oppfordret: 

“...to assess their use of digital technologies for health, including in health information 

systems at the national and subnational levels, in order to identify areas of improvement, and 

to prioritize, as appropriate, the development, evaluation, implementation, scale-up and 

greater utilization of digital technologies, as a means of promoting equitable, affordable and 

universal access to health for all...” (2018, s 2).  

Norge samarbeider med WHO om disse målene via forskningsinstanser som “Nasjonalt senter 

for e-helseforskning” (tidligere Norsk senter for telemedisin). Norsk senter for e-

helse/telemedisin har siden 2002 jobbet med forskning rundt bruk av e-helsetjenester og 

generer i dag datagrunnlag for Helse- og omsorgsdepartementet sine vedtak (Norwegian 

centre for e-health research, 2019).  

 

I et intervju fortalte Marte Rønningen, rådgiver ved e-helseavdelingen under Helse- og 

omsorgsdepartementet, hvordan myndighetene i dag jobber rundt e-helse (personlig 

kommunikasjon 08.02.19). E-helseavdelingen har ansvar for å gjennomføre digitaliseringen 

av helse- og omsorgssektoren. Siden 2013 har de jobbet hovedsakelig med stortingsmelding 
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no. 9: “En pasient - en journal”, som ønsker et felles journalsystem for alle offentlige tjenester 

(Regjeringen, 2012). I 2016 ble Direktoratet for E-Helse opprettet under Helse- og 

omsorgsdepartementet, med mandat om:  

“… å bidra til én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de 

teknologiske mulighetene og involverer innbyggere. Målet er å skape bedre resultat av 

helsehjelp, bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser – og med dette bidra til bedre helse” 

(Direktoratet for e-helse, 2019).  

Direktoratet for e-helse er underlagt e-helseavdelingen og jobber med praktisk gjennomføring 

av satsningsområder. E-helseavdelingen mener markedet for automatisert terapi i e-helse er i 

en oppstartsfase. De aller fleste apper og nettprogrammer på markedet i dag er laget av private 

aktører. Den sittende regjeringen ønsker at private skal drive innovasjon på feltet og ser heller 

at myndighetene regulerer og anbefaler enkelte verktøy ved behov. Innovasjon Norge har ved 

flere anledninger delt ut midler til slike prosjekter, deriblant CBT-appene “Mindfit” og 

“Depresjonsappen” (personlig kommunikasjon med Torbjørn Tvedten, utvikler av 

Depresjonsappen, 07.01.19). I USA har man tilsvarende løsninger, der National Institute for 

Mental Health siden 2009 har delt ut midler til forskning på e-helse (NIMH, 2019). I Norge 

har myndighetene fokus på å verne om sensitiv informasjon og persondata, samt kreve empiri 

og dokumentert effekt for behandlingsopplegg (personlig kommunikasjon med Rønningen, 

08.02.2019). En slik regulerende organisering er ikke på plass i dag, men man har i 

enkelttilfeller brukt andre eksisterende instanser. På nasjonalt nivå har man i 

tredjelinjetjenesten begynt å bruke nettbaserte programmer: Det mest utbredte er 

“eMeistring”, først utviklet og tatt i bruk av Helse Bergen, og som i dag også tilbys i Oslo, 

Bærum, Trondheim og Vestfold. eMeistring er et 14 ukers program for pasienter med 

depresjon, sosial angst eller panikklidelse, der man får assistert egenterapi, med tidvise 

meldinger fra terapeut (Helse Bergen, 2019). Programmet ble først evaluert av 

folkehelseinstituttet over et års tid, og har vist god effekt (Nordgreen, Gjestad, Andersson, 

Carlbring & Havik, 2018; Titov et al., 2017). “Beslutningsforum for nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten” godkjente eMeistring i slutten av januar 2019, som vil si at dette nå 

anses som likestilt med ordinære behandlingstilbud og kan implementeres ved alle landets 

sykehus og i tredjelinjen. (Betin, 2019; Nye Metoder, 2019). Det finnes enda ingen slike 

tilfeller for terapi innen ren m-helse så vidt forfatter bekjent. eMeistring er basert på et svensk 

program fra Karolinska Institutet. I Sverige har de kommet noe lenger og Statens 

Legemiddelverk har godkjent flere helseapper for fysisk helse til bruk i det offentlige 
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helsevesenet. Rønningen forteller at M-helse i 2016 ble utredet som et mulig satsningsområde 

for e-helseavdelingen, men markedet ble vurdert som noe umodent. Det ligger imidlertid i 

kortene at man på et tidspunkt blir nødt til å ha en offentlig holdning til helseapper. 

Sannsynligvis vil det utvikles formelle krav til enhver app som skal brukes og anbefales til 

pasienter av offentlig helsepersonell. Rønningen tenker man trolig vil kreve en 

egendeklarering for apper, der man må dokumentere at alle krav er møtt, og kanskje også ha 

et vurderingsorgan 

3.4 E-helse som selvhjelp 

Skal man nå målet om full helsedekning er det trolig at personer med lavere symptomtrykk 

må klare seg med mindre ressurser og heller få hjelp til selvhjelp. Direktoratet for e-helse 

(2019) legger klare føringer for pasientrollen i fremtiden ved sin etablering: “... Etableringen 

skulle gi økt nasjonal satsing på digitalisering i helsetjenesten for å oppnå økt kvalitet og 

effektivitet, bedre samhandling mellom helseaktører og tilrettelegging for en mer aktiv 

pasientrolle”. WHO (2013) sier det samme i sin mentalhelse plan for 2013-2020, hvor de 

ønsker å øke: “the promotion of self-care, for instance, through the use of electronic and 

mobile health technologies.”  Muligheten for en aktiv pasientrolle er godt representert blant 

m-helsetilbudene. Det er en grov todeling av behandlingen for psykiske lidelser på 

mobilplattformer: Det er (1) terapi i relativt klassisk forstand, gjennom samtaler, 

videosamtaler eller meldinger med en terapeut og (2) apper som gir pasientene et 

preprogrammert behandlingsopplegg. Sistnevnte utgjør det meste av tilbudet, og er i 

utgangspunktet ikke knyttet til en menneskelig behandler, men lastes ned fritt av den enkelte 

og brukes individuelt. Det finnes tilfeller av apptilbud som er kombinasjoner av begge typer. 

Et eksempel på dette er nevnte “eMeistring”. Med denne litteraturstudien ønsker jeg å belyse 

forskjeller blant behandlingstilbud og illustrere fordeler og ulemper ved lav eller høy 

terapeutinvolvering, samt skissere anbefalinger for videre utvikling. 
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3.5 Det nåværende appmarkedet  

Antallet helseapper som er tilgjengelig for befolkningen er i eksplosiv vekst og passerte over 

15 000 da WHO undersøkte markedet allerede i 2015 (Anthes, 2016). 29% av disse var rettet 

mot diagnostisering og behandling av, eller støtte til personer med, psykiske lidelser. I 2017 

estimerte enkelte med mer enn 300 000 m-helseapper (varierer med definisjon)(IQVIA, 

2017.) Det store flertallet av appene er fritt tilgjengelig i appbutikker, som for eksempel 

Google Play og Apple Appstore. Apputviklerne er i hovedsak private investorer, med 

varierende erfaring innen psykisk helsevern. Private aktører er kjappere med å lansere apper, 

mens myndighetene med høyere krav til kvalitet og byråkrati, bruker betraktelig lengre tid og 

utgjør en liten del av markedet. Seriøsiteten er svært variabel og mange aktører kan mistenkes 

for å lage apper som er orientert mot profitt fremfor symptomlette eller behandling. Appene 

varierer i pris, fra gratis og reklamefinansierte, til betydelige summer og abonnement. Appene 

spenner over en rekke tjenester, som akutthjelp, forebygging, diagnostisering, 

primærbehandling, supplement til annen behandling og rehabilitering. De fleste av appene er 

selvhjelpsapper som er ment å skulle brukes uten annen oppfølging eller veiledning. Den 

teoretiske forankringen er sprikende, men som i e-helsen ellers, er det tilpasset CBT som ofte 

fremstår som rammeverk. Et søk på “Depresjon” i Googles Play butikk i Norge illustrerer 

feltet som møter forbrukerne: 
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Figur 1 – De åtte første treffene for «Depresjon» i Google Play 

 

Appene “Depresjonsappen” og “Mindfit” er to norskutviklede CBT-apper rettet mot 

depresjon. “Mindfit” satser noe bredere mot psykisk helse og sunn tenkemåte generelt. Begge 

er laget av fagfolk innen psykisk helse og fremstår som troverdige apper. Gjennom 

hjemmelekser, video, lyd og psykoedukasjon eksponerer brukeren seg selv for alternative 

tanker. Appene begynner med screeningspørsmål og tilpasser deretter innholdet sitt basert på 

input fra brukeren. Fremgang og symptomtrykk logges slik at brukeren kan følge med sin på 

egen utvikling, samtidig som appen vil tilpasse innholdet. “Pacifica - Stress and Anxiety” og 
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“Moodpath - Depression and Anxiety” er større internasjonale apper, som satser mot en 

bredere kundegruppe og jobber med underliggende problemer for både angst og depresjon. 

De ligner på “Depresjonsappen” og “Mindfit” i utforming og bærer preg av CBT, men 

inneholder også større deler mindfulness.  Disse er gratis, i motsetning til de norske, men har 

mulige kjøp i appen for å få tilgang til ekstratjenester. Begge virker svært tillitsvekkende og er 

flott designet. Den dyreste appen “Kom ut av depresjon” er kun en lydbok utviklet av en 

coach og basert på “neuro linguistic programming”. “Overvinne tristhet” er en 

innloggingsportal for et internettbasert, seriøst, CBT-behandlingsopplegg utviklet ved et 

universitet i Romania. Designet fremstår mindre innbydende enn hos de andre appene. Appen 

“klinisk depresjon” er kun psykoedukasjon linket til hjemmesiden til NHS (National Health 

Service) i Storbritannia. Appen “Musikk for meditasjon, for stress og angst” er som navnet 

indikerer, guidet musikk og meditasjon uten videre innhold. 

 

Dette er bare et utvalg av appene forbrukere har tilgang til. Andre typiske apper baserer seg på 

alternativ medisin eller andre former uten vitenskapelig forankring. Den eneste formen for 

effektmål brukere kan vurdere er andre forbrukeres tilbakemelding og stjernerating (her fra 1 

til 5). Dette fordrer at forbrukeren selv har spesifisert søket slik at aktuelle apper dukker opp. 

Når det gjelder diagnoser som depresjon krever det at man allerede har innsikt i lidelsen og 

klarer å oppsøke spesifikk behandling (for eksempel at man søker på apper med søkeordet 

“depresjon”). Som vist er variasjonen stor i hva som tilbys og hva det koster. Samtidig er det 

stor konkurranse blant en del apper som har liknende utforming, og det kan være vanskelig å 

velge mellom for eksempel Mindfit, Depresjonsappen, Moodpath og Pacifica.  

Det er som terapeut og annet helsepersonell lett å skulle ønske seg mer informasjon om 

effektstudier før man anbefaler noen av disse til sine klienter. Både for å kunne si noe om 

apper har mulighet til å hjelpe, men også mer spesifikt hvilke apper som er effektive. 

Psykologer er bundet av Norsk psykologforenings etiske prinsipper for evidensbasert praksis 

og skal alltid gjøre sitt ytterste for å tilby empirisk støttet behandling (Norsk 

psykologforening, 1998) 
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4 Effektstudier 

 

De seneste årene har det begynt å komme større metastudier på apper til behandling av 

psykiske lidelser. Under følger funn og diskusjon av metastudier på noen av de største 

diagnosegruppene: depresjon og angst. Folkehelseinstituttet (2018) sier at det er noe 

konservativt å tenke at minst 25% av alle nordmenn vil oppleve en depresjon og ca 33% 

oppleve en angstlidelse i løpet av livet, og nye behandlingsmåter for disse pasientgruppen er 

svært ønskelig. 

4.1 Metastudier på depresjon 

I 2017 kom den første metastudien apper som har som mål å redusere symptomer på 

depresjon. (Firth et al, 2017a). Studien gjennomgikk 18 randomiserte kontrollerte studier 

(RCT-studier) av totalt 22 apper med data fra 3,414 deltakere. Brukere av appene hadde 

statistisk signifikant større reduksjon av depresjonssymptomer enn kontrollgruppene. Størst 

effekt var det i studier der man brukte inaktive kontrollgrupper (for eksempel venteliste) 

(moderat effekt, g = 0.56), og kun en liten effekt når man sammenlignet med aktive kontroller 

(ulike former) (g = 0.22). Apper rettet mot kognitiv trening gjorde det signifikant dårligere 

enn apper rettet mot terapi og mental helse. Det var liten eller ingen signifikant forskjell 

mellom apper som brukte humørregistrering, CBT eller mindfullnesstrening. Forfatterne 

konkluderer med at resultatene er lovende, men at man må se mer på hvilke aspekter som gir 

behandlingseffekt, hvor lenge en slik effekt varer, for hvilke populasjoner effekten er størst, 

hvilke nye utfordringer som følger med appformatet og hvordan man potensielt kan skalere 

appene opp til å bli en del av det offentlige helsevesen. 

 

Metastudien fremstår godt statistisk fundert, men sammenligner en mangfoldig gruppe RCT-

studier. Studiene undersøkte svært ulike apper, som i varierende grad var utviklet av fagfolk 

og fulgte rasjonalene til dokumenterte behandlingsformer. I analysene fremkom det at studier 

basert på CBT hadde den største effektstørrelsen totalt, med en moderat effekt (g = 0,531). 

Denne effektstørrelsen var imidlertid ikke signifikant større enn effekten av behandling med 

mindfulness eller humørregistrering, som også viste god effekt. Apper med direkte feedback i 

appen gjorde det best (moderat effekt, g = 0.534), sammenligner med andre typer 
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tilbakemelding. et interessant funn var at apper med menneskelig feedback hadde signifikant 

dårligere effekt enn apper med programmerte responser fra appen. Apper som samlet hele 

behandlingsformen i app og ikke brukte andre kilder eller var oppdelt, gjorde det generelt 

signifikant bedre enn apper som kun var et ledd i en behandling. Selv om effekten ikke er stor 

er dette noe overraskende med tanke på lignende sammenligner fra e-helsefeltet, der man har 

best effekt av en kombinasjon av både program og menneskelig feedback (Anderson et al., 

2019; Wild et al., 2016). Forfatterne tenker dette kan skyldes dårlig oppdeling av 

behandlingsopplegget, heller enn at kombinasjonsbehandling med terapeut er dårligere. 

 

Studiene brukte totalt syv ulike skalaer for depressive symptomer og hadde ulike former for 

kontroll, (passiv eller aktiv) og/eller sammenligning mellom apper. Studiene varte fra 4-24 

uker, de fleste pasientene brukte appene over kortere perioder og at effekten avtar over lengre 

tid. Firth refererer til at dette også er kjent fra andre studier (Anguera et al., 2016; Lattie et al., 

2016; Mohr, et al., 2017; Owen et al., 2015). Fire av studiene hadde pasientgrupper med 

primært angst eller bipolar lidelse og disse gruppene hadde ikke signifikant bedring på 

depresjonssymptomer. Gruppene med selvrapportert mild til moderat depresjon var de som 

viste størst effekt av appbruk. Andre studier har vist at pasienter med tyngre depresjon har 

bedre effekt av aktivering og handlingsrettet terapi, fremfor mindfulness, mens det for 

pasienter med mild til moderat depresjon ikke er noen forskjell i effekt (Ly et al., 2014). 

Generelt ser man i andre studier at tyngre depresjoner gjør det slitsomt for brukeren å bruke 

apper, særlig de som forventer en del logging av data. I en studie fant man at over halvparten 

av alle de alvorlig deprimerte deltakerne hadde store problemer med å tolke spørsmål og 

logge data, som er i tråd med det man vet om kognitiv fungering ved depresjon (Sarkar et al, 

2016).   

 

I etterkant av denne metastudien har det kommet flere nye studier, deriblant en av Mantani, 

Kato og Furukawa (2017), som påviste signifikant bedring med CBT app mot depresjon, også 

over en 17 ukers periode for en klinisk, alvorlig depressiv gruppe pasienter. Dette er en av få 

studier som har lang oppfølgingstid og pasientgruppe med alvorlige symptomer. Andre 

metastudier har funnet lovende resultater for alvorlige psykiske lidelser, men ingen 

signifikante funn (Naslund, Marsch, McHugo & Bartels, 2015); mye på grunn av 

heterogeniteten i forskningsdesign.  Kerst, Zielasek og Gaebel (2019), finner i sitt review 

lignende resultater som Firth, der alle studiene som inngår viser til positiv effekt av m-
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helseapper mot depresjon. De trekker frem at de fleste i deres studier bruker apper i samarbeid 

med behandler og det kan være vanskelig å skille ut hva som kun er effekt av app. 

4.2 Metastudier på angstlidelser 

 

Samme forskergruppe som gjennomførte den nevnte metastudien på RCT-studier innen 

depresjonsapper, gjorde det samme for angstfeltet (Firth et al, 2017b). Totalt 9 RCT-studier 

med 1837 deltakere inngikk i metastudien. Resultatene viste en signifikant større reduksjon i 

symptomer for testgruppene enn kontrollgruppene, med en liten-moderat effekt (g = 0.325). 

Størst effekt var det når man sammenlignet med inaktive kontrollgrupper og 

ventelistepasienter (g = 0,45) og betraktelig mindre med aktiv kontrollgruppe (g = 0.19) 

 

Forfatterne påpeker at denne studien ikke sammenligner opp mot klassisk anerkjente 

behandlingsformer, kun mot kontroll. Man finner angstreduksjon, men ikke noen signifikant 

effekt hos de 3 appene som siktet seg spesifikt inn mot angstbehandling. Ingen av disse 

appene fulgte veldokumenterte behandlingsmetoder for angst, og ingen av dem hadde 

eksterne komponenter, hverken i form av samtaler eller annen programvare. En svakhet ved 

studien er dermed at den mangler apper med høy relevans. Dette skyldes utvalget tilgjengelig. 

De tre appene som hadde eksterne komponenter og som fokuserte på generell mental helse, 

depresjon, stress og angst kombinert, viste best effekt. Artikkelforfatterne mener derfor å 

kunne anbefale apper som et supplement til annen behandling, og konkluderer med at slik 

kombinasjonsbehandling har best effekt. Dette støttes av andre studier der enkelte samtaler 

med terapeut ble byttet ut med appoppgaver uten reduksjon i effekt (Ly et al, 2015).  

 

Forfatterne retter selv kritikk mot datagrunnlaget i studien. På grunn av svært ulike 

studiedesign og apper er det vanskelig å peke på hvilke komponenter hos de ulike appene som 

gir effekt. Særlig er det vanskelig å si noe om hvilke metoder som er virksomme i slike 

metastudier, når appene har ulike tilnærminger til hvordan de tolker allerede etablerte 

behandlingsformer. Deltakerne er for øvrig oftest selvdiagnostiserte eller ikke diagnostiserte i 

det hele tatt og dette gjør det problematisk å skulle generalisere til behandling for spesifikke 

diagnoser.  
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4.3 Metastudier på barn og ungdom 

I 2013, og igjen i 2016, foretok Hollis og kollegaer store metareviews på e-helseløsninger 

(DHI - digital health interventions) for en rekke psykiske diagnoser. Studiene inkluderte funn 

fra både m-helse og e-helse. Over 20 review inngikk i studien, og man fant klinisk signifikant 

effekt, høyest for angst (g = 0.53–1.41) og depresjon (g = 0.16–0.62) ved tilpasset CBT. Det 

var manglende funn ved autisme, psykose, spiseforstyrrelse og ADHD. Resultatene tyder på 

at foreldrestøtte er essensielt, spesielt for yngre barn. 

 

Domhardt, Steubl og Baumeister (2018), gjennomførte et metastudie på flere ulike psykiske 

diagnosegrupper for både m-helseapper og andre internettbaserte program. 

Resultatene fra 8 andre metastudier ble inkludert, med data fra 8417 deltakere totalt. For 

depresjon så man varierende positive resultat (d = 0.16-0.76), med lav til høye effekter for 

angst (d = 0.30-1.4) og moderat for kronisk smerte (d = 0.41). Dette var primært 

sammenlignet med placebo eller venteliste. Forfatterne konkluderer med at det er stort 

potensial for videreutvikling, men at det allerede er lovende effekter.  

 

Det finnes som forventet mindre enkeltstudier for de fleste psykiske lidelser. Mangel på 

signifikans og generell relevans er så liten blant mange av studiene at de ikke har blitt 

inkludert. 

4.4 Andre studier 

Metastudier på andre psykiske lidelser er sjeldnere og mindre omfattende enn ved de større 

kategoriene som angst og depresjon. 5 studier på schizofreni ble gjennomgått av Firth og 

Torous (2015) og man fant lovende resultater, svært høy bruk og lite frafall sammenlignet 

med annen m-helse. Den gjennomsnittlige brukeren brukte appene 4 ganger om dagen og var 

positive til produktene.   
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5 Erfaringer fra forskning på e-helse 

 

5.1 Sammenligning av m-helse og e-helse 

M-helse er en underkategori av e-helse som omfatter mer bærbare, mer tilgjengelige og ofte 

fysisk mindre elektroniske apparater. Denne gjennomgangen har hovedsakelig forholdt seg til 

smarttelefoner og nettbrett, og det er lett å tenke seg at forskning på disse burde sammenfalle 

med forskning på lignende internett- og databaserte programmer. Den store overgangen som 

man bekymrer seg mest for er digitaliseringen og mangelen på en terapeut, ikke forskjellen 

mellom formatene. Man skal likevel passe seg for blindt å anta e-helse og m-helse er helt likt, 

at formatene byr på de samme utfordringene og at resultater innen forskning på det ene feltet 

vil være tilsvarende på det andre. Det finnes få studier som direkte måler forskjeller i 

implementering av programmer på mobile enheter og datamaskiner, men i en slik studie for 

fysisk aktivitet fant at effekten var lik, men frafallet var ca 60% større for brukere av app 

(Quiñonez, Walthouwer, Schulz & de Vries, 2016). Studien hadde tre testgrupper: kontroll, en 

gruppe som fikk oppmuntringer og responser på sin trening via en nettside til datamaskin, og 

en som fikk respons via smarttelefon. Begge intervensjonsgruppene gjorde det signifikant 

bedre enn kontroll, med lite forskjell seg imellom i effekt. Forskningsgruppen tenker at 

forskjellen i frafall skyldes at brukerne lettere ble distrahert på mobilen eller tok det mindre 

seriøst. Å bruke datamaskinen krever mer av forsøkspersonene, og gav en større følelse av 

forpliktelse og dedikasjon til oppgaven. Studien illustrerer en av potensielt mange måter 

mennesker bruker medium ulikt og hvordan dette gir utslag i praksis. Enkelte andre studier 

har funnet god effekt av både m- og e-helseprogrammer for depresjon og stress, uten å finne 

signifikante forskjeller. (Harrer et al., 2018; Königbauer, Letsch, Doebler, Ebert, & 

Baumeister, 2017; Watts et al., 2013).  

 

Uavhengig av noe manglende sammenligningsforskning synes det høyst relevant å se på det 

betydelig større evidensmateriale som finnes fra e-helseforskningen for å forstå potensiale og 

utfordringer i m-helse. Om man tenker at det er overgangen fra terapeut til skjerm som er den 

mest fremtredende utfordringen, er det en fellesnevner som både m-helse og e-helsen må 

overkomme 
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5.2 CBT 

Terapi innen e-helse har rukket å bli veldokumentert. Særlig digital CBT, kjent som både 

cCBT (computerized cognitive behaviour therapy) og ICBT (internet-delivered cognitive 

behaviour therapy), har blitt godt studert de siste 20 årene. CBT som terapiform egner seg 

godt for RCT-studier og har lenge vist gode resultater. I et metareview av 106 metaanalyser 

på CBT i tradisjonell terapi for en rekke diagnosegrupper, (Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer 

& Fang, 2012) viser man til solid empirisk støtte. Det empiriske grunnlaget, kombinert med 

en terapiform rettet mot psykoedukasjon og deltakelse fra pasienten/brukeren, gjorde at CBT 

tidlig ble adoptert av e-helsen, og stadig er den mest utbredte behandlingsformen. Et fokus på 

logiske tankerekker og eksponering krever kanskje ikke i like stor grad en menneskelig 

psykolog som de mer relasjonsfokuserte terapiretningene. Utbredt bruk av hjemmeoppgaver 

er nok også en arena, der kognitive psykologer lettere ser mulighet for digitale hjelpemidler. 

 

Hofmann og kollegers konklusjon støttes også av nyere funn. Grist og Cavanagh (2013), fant i 

en gjennomgang av 49 RCT-studier på ICBT en medium effektstørrelse (g = 0,77) for 

depresjon og angst. En ny stor metastudie (Andersson, Titov, Dear, Rozental, & Carlbring, 

2019) oppsummerer resultater fra tidligere forskning på ICBT mot ulike lidelser. Over 300 

publiserte og upubliserte, kontrollerte studier gir et generelt bilde av ICBT som mer effektivt 

enn venteliste for angstlidelser og depresjon, og er ofte like virksomt som ansikt-til-ansikt 

terapi.  Ingen signifikante negative effekter er kjent. Funnene på effekt hos Andersson og 

kolleger (2019) støttes av andre, nye metastudier (Andrews et al., 2018). Her finner man god 

effekt for ICBT sammenlignet med venteliste, terapi som vanlig, placeboterapi, 

placebomedisin og kun informasjon; for panikklidelse (g = 1.31), sosial angst (g = 0.92) GAD 

(0.70) og depresjon (0.62). Forskjellen på ICBT og ansikt til ansikt CBT var ikke signifikant 

(g = 0.14, i favør ansikt til ansikt.) Best resultater finner man ved guided selvhjelp, der man 

har noe involvering av menneskelig terapeut. 

5.3 Kombinasjonsbehandling 

Andersson og kolleger (2019) finner god effekt ved kombinasjonsbehandling, noen ganger 

omtalt som “blended treatment”. Ved å kombinere klassisk terapi med elektroniske verktøy 

kan man effektivisere behandlingen (Wild et al., 2016), samtidig som terapeutene får tid til 
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flere pasienter og kan gi pasientene et bredere tilbud som strekker seg utenfor timene 

(Fairburn og Patel, 2017). Det kan også hjelpe på frafallet (Erbe, Eichert, Riper & Ebert, 

2017; Wild et al., 2016). Kombinasjonsbehandling kan ta mange ulike former. Vanligst er at 

apper eller programmer tar seg av en del av psykoedukasjonen eller symptomregistrering, 

som frigjør tid i terapitimer. Man har også teknologi som for eksempel Virtual 

reality(VR)/Augmented reality(AR) som gjør det mulig å ha blant annet effektiv eksponering 

i timer (Valmaggia, Latif, Kempton & Rus-Calafel, 2016). Radomski og kolleger (2019) 

finner i sitt review av virksomme faktorer at man på tvers av ICBT studier for angst har flere 

gjentakende faktorer i studier som viser moderat til høy effekt og opprettholdt bruk. Disse 

var: Belønning, påminnelser, sosiale komponenter, tilpasning til brukeren, seriøsitet, 

ekspertise, tillit og autoritet. Dette gjaldt bare dersom programmene brukte en eller annen 

form for blended treatment.  

5.4 Oppfølging av pasienter 

Det er viktig for behandlingsløpet med e-terapi at terapeuter sørger for at pasienter følger 

arbeidsplanen, at de er støttende og svarer på spørsmål (Paxling, Lundgren & Norman, 2013). 

Interaksjon med behandler i kombinasjonsbehandling er nyttigst om den er avtalt og 

strukturert (Shim, Mahaffey, Bleidistel & Gonzalez (2017).  Gitt at pasientene følger 

opplegget, fant en metastudie av fem komparative studier at ICBT er like virksomt som 

tradisjonell CBT (Andersson, Topooco, Havik & Nordgreen, 2016). I enkelte studier finner 

man at helsepersonell med mindre utdanning også kan veilede og følge opp slike programmer 

med god effekt (Andersson, Carlbring & Furmark, 2012).  

5.5 Komorbiditet 

Komorbiditet, særlig mellom angst og depresjon, er nesten alltid til stede og må kunne 

håndteres av behandlingsformen. Bakker, Kazantzis, Rickwood og Rickard (2016), viser i sitt 

review til hvordan tidligere forskning har funnet 85-90% overlapp i komorbiditet mellom 

angst og depresjonslidelser (Gorman, 1996; Sartorius, Ustün, Lecrubier & Wittchen, 1996). 

De sier videre at CBT i sin vanlige form har vist seg å være effektiv i behandling av 

transdiagnostiske lidelser (Payne, Ellard, Farchione, Fairholme & Barlow, 2014. Reinholt & 

Krogh, 2014) og det er derfor litt overraskende at ikke flere ICBT former eller apper i m-
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helsen retter seg mot å behandle transdiagnostiske lidelser. Păsărelu og kolleger (2017) fant 

likevel at ICBT programmer bruker to måter for å håndtere komorbiditet, enten via en 

transdiagnostisk tilnærming der man jobber med underliggende problematikk, eller 

pasienttilpasning via valgfrie/ moduler. Deres metaanalyse på 2952 deltakere i 19 RCT-

studier fant at begge tilnærminger hadde en god samlet effekt i forhold til venteliste for både 

angst (g = 0,82) og depresjon (g = 0,79) uten noen signifikant forskjell seg imellom.  

Fra annen forskning på ICBT, viser Bakker og kolleger (2016) til flere studier som finner at 

programmer som er fleksible og innretter seg etter brukerens behov (for eksempel med ulike 

moduler) har bedre effekt (Carlbring et al., 2011; Johansson et al., 2012; Norgren et al., 2014; 

Silfvernagel et al., 2012).  

5.6 Langtidseffekt 

Det finnes mindre dokumentasjon for langtidseffekter, men ICBT har gjennom 14 studier vist 

seg å ha samlet god langtidseffekt for typiske depressive lidelser og angstlidelser over en 

gjennomsnittlig oppfølgingsperiode på 3 år (Andersson, Rozental, Shafran & Carlbring. 

2018).  

5.7 Nasjonale programmer 

E-helseprogrammer har rukket å bli anvendt i storskala implementering av behandling (ICBT) 

i flere land. En stor studie av implementering av ICBT i Norge, Sverige, Danmark, Canada, 

Australia og Canada viser gode resultater, relativt lite frafall og økt effektivisering av 

klinikkene sine (Titov et al, 2018). The MindSpot Clinic i Australia er den ledende av disse 

fem, og har publisert og publiser stadig funn fra sin nasjonale satsing på ICBT mot angst og 

depresjon. Australske myndigheter tenker selv det har vært viktig for dem å ha et 

desentralisert tilbud grunnet store avstander og mange innbyggere som ikke bor nær 

helsetilbud. De har signifikant gode resultater for deltakere som følger deres ulike opplegg 

(Titov et al., 2017). Mellom januar 2013 og juni 2015 besøkte 500 000 mennesker nettsidene 

deres, 33 000 begynte utredning og 25000 fullførte utredning. Av disse var det igjen bare 24% 

som påbegynte kursing. Nettsiden tilbyr informasjon og veiledning, så at få begynner 

behandling er noe forståelig, men klinikken ser selv et enormt forbedringspotensial når kun ca 

1% av de besøkende begynner kursing. 
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6 Virksomme faktorer  

 

Basert på erfaringer fra e-helsefeltet og den tilgjengelige forskningen på m-helse, er det flere 

fagpersoner som har publisert sine anbefalinger for fremtidig utvikling. Det er anbefalinger 

for utvikling av effektive apper, hvordan de burde implementeres og reguleres, samt mer 

metaperspektiver for hvilke retning utviklingen burde ta. 

 

I et review av effekten av m-helseapper og anbefalinger for styrt utvikling legges det frem at 

apper burde anses som en lovende plattform for terapi, da de har en rekke grunnleggende 

fordeler over tradisjonell terapi (Chandrashekar, 2018). Mobilbaserte apper er lett 

tilgjengelige og knyttet til telefoner som er med over overalt, som brukes hyppig, koster 

brukeren lite (tid, penger, innsats), i tillegg til at de kan designes til å gi en høy hedonistisk 

belønning. Samtidig er det flere utfordringer, som hovedsakelig kan oppsummeres i 

manglende kvalitet og manglende gjennomføring/fullføring. Den største utfordringen er for 

Chandrashekar manglende regulering, kontroll av privat informasjon og kvalitet på appene. 

Hun ønsker at forskning skal lede vei for hva som er gode m-terapiformer og at myndigheter 

må få på plass kvalitetssikring. Et problem man ser hyppig i all e-terapi så vel som i 

tradisjonell terapi, er frafall fra behandling og manglende gjennomføringsevne. I tillegg til 

kvalitet, er hvorvidt brukere faktisk gjennomfører opplegget den viktigste indikatoren for 

effektiv behandling. Mange apper gjør det bra i klinisk testing, men har ofte så dårlig 

gjennomføring fra brukere at den i praksis ikke har effekt.  Chandrashekar legger også til at 

det er problematisk at terapiapper ikke er transdiagnostiske og ikke ment å håndtere 

komorbiditet. Dette vil igjen føre til manglende følelse av å få et dekkende tilbud og tvinge 

brukere til å forholde seg til flere apper. Chandrashekar argumenterer for at 

brukerengasjement må holdes oppe og brukerne må aktivt stimuleres til gjennomføre 

behandlingsopplegget. Mesteparten av appene som lages er ment å skulle brukes på fritiden, 

uten ytre kontroll, og designet må innby til bruk. Studier som det henvises til, tyder på at 

samtidsinteraksjon med fagpersoner (samtaler, teksting), påminnelser (notifications) om bruk 

og gamification/spillifisering er med på å holde på brukere aktive over tid (Bakker et al., 

2016; Berrouiguet, Baca-García, Brandt, Walter & Courtet, 2016; Chan et al., 2017; Fleming 

et al., 2016; Shim et al., 2017).  
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Design og brukergrensesnitt er viktig for at brukeren skal forstå og lett forholde seg til appen.  

Å bruke appene må være passe stimulerende, for man vet at for eksempel angst og depresjon 

kan redusere arbeidsminne. Man kan med fordel sørge for at oppgaver og informasjon er 

begrenset til hva som kan tas inn og bearbeides. Bilder og visuelle fremstillinger, kortere 

setninger og ikke-klinisk språk bidrar til et enklere brukergrensesnitt (Bakker et al 2016).  

Apper burde i tillegg kunne tilpasse seg komorbiditet og fungere på komplekse lidelser. Fra 

terapi vet man at tilpasninger til et mer komplett sykdomsbilde gir bedre effekt (Bakker et al. 

2016; Johnston et al. 2013; Rozbroj et al. 2014). Chandrashekar legger til at selvmonitorering 

og registrering gjennom apper kan øke emosjonell selvbevissthet/ emotional self-awareness 

(ESA), som ofte er senket ved f.eks. angst, depresjon, rusproblematikk (Bakker et al, 2016). 

Økt ESA kan gi symptomreduksjon og gi økt selvhevdelse (Heron & Smyth, 2010; Kauer et 

al., 2012; Morris et al., 2010; Rickard et al., 2016).  

6.1 Frafall i terapi 

Torous og kollegaer (2018) har i sitt review av bruk av helseapper kartlagt et utbredt problem 

med frafall i behandling. På lik linje med annen behandling predikerer lav deltakelse lav 

effekt for databaserte behandlingsprogram (Gilbody et al., 2015). I tillegg er det generelt et 

problem med apper at interessen daler dramatisk allerede etter et par gangers bruk. For 

helsemarkedet som helhet, viser Torous til at 74% av alle brukere stopper å bruke apper etter 

10 ganger. I en stor studie med an app rettet mot astma var det kun 2% av de 8000 brukerne 

som brukte appen lenge nok til å fylle ut 6 måneders evaluering (Chan et al., 2017). Selv en 

av verdens mest populære apper, Pokemon GO hadde etter 30 dager ikke lenger en effekt på 

brukernes daglige skrittmengde, slik appen oppfordrer til (Althoff, White & Horvitz, 2016).  

For apper som sikter seg inn på lidelser karakterisert av manglende motivasjon og 

gjennomføringsevne, som for eksempel angst og depresjon, tenker man seg at dette vil være et 

ytterligere problem. Torous finner i forskning et stort frafall på deltakelse både når man skal 

laste ned app, og bruke av app de første dagene etter nedlastning. Samme frafallsrater finner 

man også i de nyeste studiene på feltet (Deady et al., 2018; Holmes et al., 2018). 

Torous og kolleger viser videre til at brukeren selv oppgir tre hovedgrunner til at man slutter å 

bruke helseapper: tiden det kreves å legge inn data, manglende interesse/relevans og skjulte 

kostnader (Krebs & Duncan, 2015). Annen typisk kritikk fra brukerne går på manglende 

brukervennlighet, bekymringer rundt personvern, manglende tillit til effekt, manglende 
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verktøy i akutte kriser, og at de er lite motiverende. Torous referer også til forskning som 

tilsier at brukergruppens kunnskap om helse og helseforebygging, samt holdninger til både 

behandling og psykisk helse, er korrelert med bruk av helseteknologi (Mackert et al., 2016).  

I en metastudie av m-helseapper til barn og ungdom finner man lignende resultater for frafall 

som med apper for voksne (Grist, Porter & Stallard, 2017). Deltakelsen er høy i 

utgangspunktet, men faller fort. Metastudien referer til Eysenbach (2005) som skapte begrepet 

“law of attrition” for å beskrive frafallet man ser ved bruk og forskning på e-helse.  

Apper med selvmonitorering førte til mer bruk enn ved selvmonitorering på papir (Reid et al., 

2012). Torous finner at apper som har støtte fra terapeuter blir brukt lenger av brukerne 

(Fleming et al., 2016; Hollis et al., 2016) og enkelte apper (Pramana, Parmanto, Kendall & 

Silk 2014) har vist høye fullføringsrater på over 80%, som er likt det man finner innen ansikt-

til-ansikt CBT og ved veiledet databaserte programmer innen ICBT (van Ballegooijen, 2014). 

6.2 Den dominante modellen 

Kazdin (2018) har, som tidligere nevnt, ansett e-helse som en løsning på det han mener 

kanskje er den største utfordringen for helsevesenet: “the dominant model of treatment 

delivery”. Med det menes det at man dogmatisk ser for seg at terapi skal være en samtale, 

helst en til en, mellom pasient og utdannet terapeut, på klinikk eller lignende. En slik snever 

forståelse av hva som er god helseintervensjon og terapi er godt faglig fundert, men er 

begrensende om man ønsker å ha et tilbud til alle som trenger det. Kazdin sier man må være 

tydelig på hvilket problem man prøver å løse: Prøver man å gi best mulig behandling til et 

individ eller er det befolkningen som helhet som er målet. En behandlingsform må alltid 

etterstrebe å være effektiv og evidensbasert, men det finnes i tillegg åtte punkter for hva 

Kazdin mener er ønskelig av fremtidens behandlingsformer, og som han tenker e-helsen 

bidrar til: Skalerbarhet, rekkevidde, økonomisk gjennomførbarhet, økt behandlergruppe, friere 

behandlingssted, gjennomførbarhet, fleksibilitet og med aksept for behandlingsform.  

E- og m-helse er skalerbart til hele befolkningen, da den i full eller stor grad er brukerstyrt 

eller krever mindre faglig kompetanse for å veilede. Man kan tenke seg at personer som ikke 

er utdannet psykolog kan følge opp brukere av et program og dermed utvide 

behandlergruppen betraktelig. Rekkevidden er enorm, og i Norge nærmest total, da alt man 

trenger er internett for å kunne hente programmer. Færre ansatte pr bruker vil være svært 

økonomisk. At man kan jobbe lavterskel og forebyggende er potensielt også veldig 
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besparende. Man trenger ikke være knyttet til et spesielt geografisk område og folk kan bruke 

det når det passer dem best. Programmene kan tilpasses, være generelle eller spesifikke, de 

kan være mange og overlappende, og til sammen dekke et bredt spekter lidelser og 

behandlingsbehov. Den største hindringen er nok det siste punktet, nemlig aksept fra både 

brukere og behandlere. Det kreves fra behandleres og administrative organs side at apper og 

programmer har evidens og gir god behandling. For pasientene handler det om å kunne ha 

tiltro til produktets seriøsitet, til dets effekt og kompetanse. Om ikke disse behovene 

tilfredsstilles blir det vanskelig å få aksept for behandlingsmetoder utenfor den “dominante 

modellen”.  

6.3 Holdning til e-helse 

March og kollegaer (2018) finner i sitt review av holdninger til e-helse blant forbrukere at 

85% av de spurte i utgangspunktet foretrekker ansikt til ansikt interaksjon over e-

helsetjenester. 39,6% sier at de trolig er villig til på prøve e-helsetjenester ved behov i 

fremtiden. Å ha brukt e-helsetjenester tidligere, å være voksne og å være komfortable med 

internettbruk og apper, er korrelert med positivitet mot selvhjelp og behandling gjennom e-

helsetjenester. Hansen, Kemper og Stürmer (2017) finner de samme resultatene i sitt review 

og legger til at e-helsetjenester oppfattes mest ettertraktet i samarbeid med behandler. Særlig 

ved depressive lidelser oppleves det som viktig med noe menneskelig kontakt i tillegg til e-

terapi (Holst et al., 2017) Brukerne har behov for å vite at appene har effekt og vil helst bli 

anbefalt apper fra helsevesenet (Lipschitz et al, 2019).  March konkluderer med at det er en 

kløft mellom det å være positivt til e-helsetjenester og det å ha intensjoner om å faktisk bruke 

det. Brukere er oftest mer positive etter å ha testet ut e-helsetjenester og man tenker seg at 

utfordringer vil være å få folk til å prøve det ut, og at man må finne gode måter å initiere bruk. 

Mackert, Mabry-Flynn, Champlin, Donovan og Pounders (2016) finner i en stor studie om 

holdninger til e-terapi at personer med høyere utdannelse, mer erfaring med teknologi og e-

helse er mer positive innstilt og mer sannsynlig til å ta det i bruk. Forfatterne ser på dette som 

en potensiell fremtidig hindring mot at en del grupper kommer til å ta i bruk tilbudet. Ebert, 

Berking, Cuijpers, Lehr, Pörtner & Baumeister (2015) fant heldigvis at brukeres oppfatning 

av e-helse lett og signifikant kan endres med enkel informasjon og mer forståelse for 

behandlingsopplegget (psykoedukasjon). 
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Fleming og kollegaer fra 5 nasjoner kom i 2016 med sine anbefalinger for et paradigmeskifte 

innen utviklingen av e-helse. På linje med Kazdin (2018) mener de at måten vi tilnærmer oss 

e-helse på ikke kan være den samme som ved tradisjonell terapi. Deres review dreier rundt 

utviklingen av apper og programmer, og hvordan det må tenkes annerledes, grunnet åpenbare 

forskjeller i medium og bruksområde. Fleming sier at den mest grunnleggende feilen er at 

man prøver å strukturere apper og programmer som en direkte oversettelse av terapi. Man 

designer et løp, med en mengde oppgaver eller timer som skal gjennomføres i en rekkefølge. I 

stedet burde man begynne med å forstå når brukere er villige til å jobbe, hva de ønsker å 

jobbe med og hvordan, nettopp fordi det er brukeren selv som i de fleste tilfeller må velge å 

bruke for en app. Brukerne ønsker seg spesifisitet til sin problematikk og et opplegg som er 

tilpasset dem. Dette kan løses med å ha helhetlige apper, der man selv velger moduler eller 

deler. Valgfrihet er en selvfølge for brukere av internettet i dag og forventes også av brukere 

av e-helsetjenester. Lipschitz og kollegaer (2019) finner også at brukerne ønsker helhetlige 

apper. Helhetlige apper har ofte også den fordel at de kan vinkles mer positivt og være/høres 

mer forebyggende ut (for eksempel apper med navn som “Mindfit”, “SuperBetter” og 

“MoodGym”). Apper som har navn spesifikt er rettet mot diagnoser krever indirekte at 

brukeren anerkjenner sin diagnose, kontra mer positive/selvforbedrende apper. Dette omtaler 

Bakker og kolleger (2016) som “Self-labeling”, og sier er et kjent hinder for at brukere tar i 

bruk apper (Corrigan, 2007; Moses, 2009). I en mindre australsk studie på brukeres 

bekymringer runde m-helse, fant man overraskende nok ingen sammenheng mellom 

oppfattelsen av apper og deltakernes alder, kjønn, inntekt, teknologikunnskap eller mentale 

helse (Thornton & Kay-Lambkin, 2018). 284 deltakere var hovedsakelig bekymret for 

personvern, men åpne for appers potensiale. Berry, N., Lobban, F., & Bucci, S. (2019) finner 

samme åpenhet blant brukerne, med identiske bekymringer rundt personvern og manglende 

effekt.  

 

Et viktig spørsmål er om en app kan være menneskelig nok, eller om den ikke trenger det. 

Skal man erstatte terapeuten, være et tillegg til terapeuten eller rett og slett designe terapeuten 

ut? Som nevnt tidligere, finner også Fleming og kollegaer (2016) ut at menneskelig 

tilstedeværelse i e-helse (samtale, tekst, video) er med på gi bedre effekt og bruk 

(Christensen, Reynolds & Griffiths, 2004; Newman, Szkodny, Llera & Przeworski, 2011; 

Richard & Richardson, 2012), på samme måte som man tenker seg at relasjon og 

arbeidsallianse er essensielt i all terapi (Weisz, McCarty & Valeri, 2006). Enkelte 
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programmer har klart å replikere effekten av allianse gjennom bruk av virtuelle terapeuter; et 

intelligent design som etterlikner terapeutintervensjoner og tilbakemeldinger, med en 

skuespiller som hadde lest inn preprogrammerte responser. Brukerne opplevde allianse og 

følte at programmet brydde seg (Fleming Lucassen, Stasiak, Shepherd & Merry S, 2016) 

6.4 Allianse 

I forsøk på å kartlegge årsaken til frafallet i bruk, har man blant annet forsøkt å kartlegge 

allianse som er en typisk prediktor for frafall i tradisjonell terapi. I en studie om brukeres 

opplevelse av “allianse” med m-helseapper finner man at modifiserte skalaer for bruk til 

alliansemåling i tradisjonell terapi, gir meningsfulle og komparative data, selv om enkelte 

spørsmål mister betydning (Berry, Salter, Morris, James & Bucci, 2018). Allianseresultatene 

for apper legger seg noe lavere enn for tradisjonell terapi og er også en dårligere prediktor for 

utfall. Andersson og kolleger (2019) finner at allianse predikerer utfall dårligere enn ved 

vanlig terapi, og selv om alliansen ofte blir rapportert som relativt høy er det mulig at den 

referer til det samlede behandlingsopplegget med menneskelige terapeuter, mer enn til 

interaksjonen med programmet. Brukerne kommenterer på at appene ikke forstår dem, og 

forfatterne tenker seg at manglende evne til å tilpasse seg og ta inn hele bildet er en svakhet 

som er vanskelig å se hvordan man skal kunne perfeksjonere. Samtidig er det non-humane 

aspektet ved en app med på å senke skamfølelse hos brukerne. Det ser ut til at apper kan fylle 

en litt annen nisje enn samtaleterapi og kanskje burde man ikke etterstrebe å erstatte 

samtaleterapi, men lage et supplement, som kan ha en egen funksjon. Henson, Wisniewski, 

Hollsi, Keshavan og Torous (2019) gjennomgikk 5 studier som prøvde å kartlegge opplevelse 

av allianse innen m-helse. Man klarte ikke generalisere noe, pga ulike forskningsmetoder og 

psykometriske mål. En fellesnevner blant reviewene på m-helse er nettopp en slik 

problematisering av forskningsmetodene og vanskeligheter med å sammenligne studier. Det 

er vanskelig å generalisere kunnskap fordi det finnes få standarder for forskningsmetode og 

variabelmåling (Olff, 2015).  

6.5 Tilpasning til brukergrupper 

Verbiest og kolleger (2018) gjennomførte et studie på hvordan man best kunne tilpasse apper 

til ulike folkegrupper. Med et vestlig, teoretisk rammeverk for hvordan man skulle intervenere 
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mot fedme, hadde de et samarbeid med medlemmer av de to hardest rammede 

befolkningsgruppene på New Zealand, Maori og Pasifik urinnvånerne. Representantene hjalp 

til med å kartlegge kulturelt passende strategier og totalt 17 av 93 mulige intervensjoner ble 

valgt fra BCT (Behavioral change taxonomy). Studien har enda ikke rukket å publisere funn 

på effekt, men viser vei for hvordan kulturelle tilpasninger vil kunne gi mer skreddersydde 

verktøy og tenker at dette trolig best gjøres i et kodesign med brukerne.  

6.6 Holdninger hos helsepersonell 

En viktig indikator på om appbruk initieres og om brukerne er positive til m-helse er 

holdninger hos helsepersonell de er i kontakt med og i behandling hos (Hennemann, Beutel & 

Zweren, 2017; Sekhon, Cartwright & Francis, 2017).  

Kerst, Zielasek og Gaebel (2019) kartlegger i sitt metareview holdninger hos fagpersoner med 

en spørreundersøkelse rettet mot over 60 behandlere, samt resultater fra en rekke studier. De 

finner at det er generelt positivitet mot bruk av apper i behandling i litteraturen. (Gun, Titov & 

Andrews, 2011; Olok, Yagos & Ovuga. 2015; Stallard, Richardson & Velleman, 2010; 

Surmann et al., 2017; Vigerland et al., 2014). I deres egen spørreundersøkelse, fant man 

tanker om at apper egner seg best som tillegg til behandling og for pasienter med subkliniske 

eller lave skårer for, for eksempel depresjon. Man forventer bedret effekt om apper brukes i 

tillegg til behandling. Mest positiv er man til at pasienter kan bruke apper, mens man er på 

venteliste eller i etterkant av behandling. Økt bruk av apper og andre digitale verktøy 

predikerer økt positivitet mot e-helse. Behandlerne i studien til Kerst er primært bekymret for 

personvern, manglende oppfølging fra fagfolk og manglende effekt av apper. De har tanker 

om hva som er og ikke er egnede målgrupper (eksempelvis ved for høyt symptomtrykk). 

Alder og kjønn (unge, menn) har over flere studier vist seg å være en indikator for positivitet 

mot e-helse.  

Lignende funn ser man også i andre studier (Eichenberg & Kienzle K, 2013; Henneman, 

Beutel & Zweren, 2017; Surmann et al., 2017). I en studie av Titzler og kolleger (2018), fant 

man at fagpersoner ønsker seg opplæring og mer informasjon om apper, for å kunne anbefale 

og bruke dem med god samvittighet. Hendrikoff og kolleger (2019) fant at både 

pasienter/brukere og helsepersonell stort sett har den samme blandete holdningen til m-helse, 

og de samme forbeholdene.  I et mindre forsøk på å få norske allmennleger til å gi ut CBT 



29 

 

appen MoodGym til sine deprimerte pasienter, fant Wilhelmsen og kolleger (2014) at 

implementeringen ofte svikter selv om behandlerne var positive. Tid og organisering er 

oppgitt som hovedgrunner. Studien støtter funn på at økt kjennskap og informasjon hos 

behandlerne er nødvendig for deres involering og støtte.  

6.7 Gamification 

Størst håp har Fleming og kollegaer (2016) til “gamification” eller såkalt “spillifisering”, som 

er en mye omdiskutert trend innen apputvikling. Med kjennskap til hvilke incentiver det er 

som får mennesker til å vende tilbake til apper, bruke apene mye og ofte, designer man spill 

og apper til å være avhengighetsskapende, lystbetonte og innbydende. Det kan ta form som 

hele spill designet for helseproblematikk, men i praksis oftere som elementer av slik 

spillifisering, som for eksempel belønninger, fremdrift gjennom nivåer og lignende. Fleming 

og kollegaer (2017) tenker at spillifisering gjør det mulig å spre internett og appbehandling til 

brukere som ellers ikke ville vært interessert, at man kan gi flere former for motivasjon og 

bruke flere typer endringsmekanismer. Spillifisering er mye utbredt, også i helseapper 

(Fleming, 2016; Fleming, 2017) og kan tenkes å løse problemet med lav bruk over tid. 

Fleming peker på flere større studier som viser lovende potensiale ved spillifisering (Anguera 

et al., 2014; Botella et al. 2011; Fish, Russoniello & O`Brian, 2013; Girard, Turcotte & 

Bouchard, 2009; Fleming et al., 2012; Khazaal et al., 2013; Khazaal, 2016; Merry et al., 

2012).  Samtidig finnes det review som sliter med å finne generell effekt av spillifisering og 

oppfordrer til fortsatt empirisk testing (Sardi, Idri & Fernández-Alemán, 2017). Johnson og 

kollegaer (2016) finner i en gjennomgang av 19 studier at 59% rapporterer positive resultat og 

41% blandede. Evidensen er i de fleste tilfeller lav. Den er størst for fysisk helseatferd, 

mindre for kognitive/psykometriske mål.  

 

Cugelman (2013) viste i sin artikkel hvordan man teoretisk kunne trekke paralleller mellom 

kjente virksomme faktorer i endringsarbeid i terapi og de tenkt virksomme komponentene av 

spillifisering. Han finner at av 7 kjernekomponenter i spillifisering er 6 av dem knyttet til 

utfallsfaktorer: Målsetting, hjelp og struktur til måloppnåelse, sosialisering (sosiale nettverk, 

chattetjenester) sosial sammenligning (rangeringer), forsterkning og feedback. 

I tillegg nevnes det et begrep som er velkjent i spillutvikling, nemlig “flow”, som brukes for å 

beskrive et aktiveringsvindu der man føler perfekt samsvar mellom egne ressurser og evner til 
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problemløsning og vanskelighetsgrad på problemet (Csikszentmihalyi, 2008). Brukere som 

synes noe blir for vanskelig eller for trivielt vil slutte å bruke et spill eller en app. Dette 

begrepet er lite brukt av helsepersonell, men er nok likevel gjenkjennbart for behandlere. 

Cugelman er opptatt av at spillifisering ikke er noen universalløsning og man må tilpasse det 

behovet til brukerne. Ikke alle komponenter fungerer for alle og ulike helseagendaer vil nok 

trenge ulike kombinasjoner av spillifisering. Sosial deling (rangering, nivåoppnåelse, grupper, 

chat) er et typisk komponent som må kunne kombineres med personvern og som kanskje ikke 

egner seg for alle psykiske lidelser.  

 

I en metastudie på effekten av gamification fant man over flere studier at det har en 

signifikant effekt på utfall og bruk (Hamari, 2014). Forfatteren tenker seg at dette er fordi det 

blir mer gøy og motiverende. Ikke alle studier finner positiv effekt og det varierer stort over 

brukergrupper, kultur og tema. Enkelte syntes spillifisering blir plagsomt og masete. Det 

mangler også data for å kunne si noe om langtidseffekt på bruk og utfall. Hamari og 

Tuunanen (2014) kartla at brukeres motivasjon for å holde på med spillapperer over tid er 

svært ulik, men oftest kan beskrives som en eller flere av 5 punkter: achievement, exploration, 

sociability, domination, and immersion. Klarer man å ytterligere kartlegge disse, kan man 

bruke dem for å designe apper som brukes lenger.  

 

Dias, Barbosa og Vianna, (2018) gjennomgikk 28 studier på gamification mot depresjon i sitt 

review. Grunnet blant annet stor variasjon mellom apper/programmer var det vanskelig å 

generalisere, men flere apper visste effekt av spillifisering på både forlenget brukstid og 

symptomreduksjon (Landback et al., 2009; Poppelaars et al., 2016; Wahl et al., 2016). I denne 

metastudien fant man også, som flere andre studier, tvetydige resultater rundt involvering av 

terapeuter, kontra ren selvhjelp. Li og kollegaer (2014), som siteres i metastudien, fant at 

selvhjelp gjorde det bedre enn blandet selvhjelp med komponenter av terapi med terapeut. I 

deres review finner Li og kollegaer gjennom analyse av 19 artikler og 10 RCT-studier på 

depresjonsbehandling via spillbruk, en moderat effekt på symptomreduksjon (d = 0.47). 

Best effekt hadde “virtual reality” behandling, og det var unge voksne som hadde best utbytte.  

 

Virtual reality (VR) og augmented reality (AR) er to litt annerledes grener av e-

helsebehandling som har hatt en vekst de siste årene, grunnet fremskritt i teknologien. 

Gjennom å øve på situasjoner i en virtuell verden får man trening og dette har gjort det til et 
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ønsket satsingsfelt innen både rehabilitering ved fysiske skader og særlig innen 

eksponeringsarbeid og angstmestring. Hittil har teknologien vært begrenset til bruk sammen 

med behandler og på behandlingssteder, men de siste års utvikling med bruk av 

mobiltelefoner til VR/AR, tyder på at man snart også vil ha et marked for selvhjelp i VR/AR.  

En større metastudie på effekten av VR til bruk i angstbehandling eller såkalt “virtual reality 

exposure therapy” (VRET) konkluderer med en stor effektstørrelse sammenlignet med 

kontroll (g = 0.90), uavhengig av angstlidelser, og at eksponering i VR fungerer like godt som 

in vivo eksponering (g = -0.07) (Carl et al., 2019). Metastudien hadde 30 studier med 1057 

deltakere, hvorav 14 studier tok for seg spesifikke fobier, 8 sosial angst, 5 PTSD og 3 

panikklidelse. Ofte streber man etter at ny behandling skal overgå allerede eksisterende 

behandlingsformer, men ved nye behandlingsformer som AR, er man også optimistisk ved 

tanke på de økte arenaen for eksponering som vil kunne bidra et bredere tilbud. Typiske 

eksempler er muligheten til å øve på spesifikke situasjoner, som å fly, holde en edderkopp og 

lignende, som ellers er ressurskrevende.  

 

Samtidig som det er veldig billig å bruke og å dele ut allerede eksisterende spill, er det å 

utvikle fullverdige spill svært kostbart: De mest populære spillene globalt har gjerne 

budsjetter på titalls til hundretalls millioner. Dataspill har blitt en betydelig del av moderne 

kultur og i USA alene er det estimert at over 155 millioner mennesker spiller jevnlig 

(Entertainment Software Association, 2015). Et slikt omfang av dataspill setter en standard 

for hva som forventes av spill og mange pedagogiske/helsefremmende spill vil slite med å 

oppnå samme popularitet som “konkurrentene” både på grunn av innhold og budsjett.  
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7 Diskusjon 

7.1 Appmarkedet 

 

Appene som finnes i dag er i hovedsak designet for selvhjelp, med lite eller ingen veiledning 

utover appen. De er lett å anskaffe, men markedet er uoversiktlige for forbrukeren. Grunnet 

kostnad og manglende evidens er det få offentlige instanser som har våget å satse på apper. I 

norsk helsevesen er det teknologiske etterslepet også slik at de fortsatt holder på med 

digitalisering av journalsystemer, mens innovasjon og apper ennå ikke er en del av dagsorden. 

Den sittende regjering er av den oppfatning av at på det nåværende stadiet er det ikke 

ansvarlig for staten å igangsette større prosjekter med statlige midler. Man håper heller 

innovasjonen og effektive løsninger skal komme gjennom naturlig seleksjon i markedet. I et 

telefonintervju med en ansatt hos “Norsk senter for e-helseforskning” bekreftes disse 

uoffisielle holdningene (personlig kommunikasjon, 22.03.19).  

 

Størstedelen av appene som tilbys både i Norge og internasjonalt er dermed av private aktører 

med tilsynelatende varierende motiver. Populære apper kan være svært innbringende og 

erfaringer fra andre selvhjelpsarenaer (for eksempel bokbransjen) er at selvhjelp generelt kan 

være lukrativt og at dette vil tiltrekke mange useriøse aktører. De etiske betenkelighetene ved 

å tilby dårlige produkter til utsatte pasientgrupper burde være mange. Appene på markedet er 

ofte ikke evidensbaserte og det er nesten umulig for brukerne å vite om innholdet er 

terapeutisk. Shen og kolleger (2015) konkluderer med at det er nesten umulig for brukere å 

finne fram til apper som kan hjelpe dem. I Anthes Nature artikkel fra 2016 kommentere 

Torous slik om appmarkedet:   

“If you type in depression, its hard to know if the apps that you get back are high quality, if 

they work, if they're even safe to use, says John Torous, a psychiatrist at Harvard Medical 

School in Boston, Massachusetts, who chairs the American Psychiatric Association's 

Smartphone App Evaluation Task Force. “Right now it almost feels like the Wild West of 

health care” (s. 22). 

Sannsynligvis står folk i fare for å sløse tid og penger, men enkelte apper kan være direkte 

skadelige og spre feilinformasjon. Dette er eksemplifisert av Anthes med en metastudie på 

apper for bipolare der flere hadde direkte skadelig feilinformasjon (Nicholas, Larsen, 
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Proudfoot & Christensen, 2015). Torous et al (2018) viser til flere studier for ulike diagnoser 

som viser at det det store flertallet av apper er dårlig faglig fundert, og i enkelte tilfeller 

skadelige: for mindfulness (Mani et al., 2015), rusmisbruk (Bakker et al., 2016), bipolare 

lidelser (Miner et al., 2016) og selvmordsforebygging (Franklin, Fox & Franklin. 2016).  

Anthez refererer et review (Martínez-Pérez, Torre-Díez & López-Coronado, 2013) der man 

fant at av totalt 1500 apper rettet mot depresjon, hadde kun 5 apper publiserte effektstudier. 6 

år senere er det lite som tyder på at andelen apper som kan vise til evidens har økt. Huguet og 

kolleger (2016) ble skuffet over kvaliteten hos også de tilsynelatende mer seriøse appene 

basert på CBT mot depresjon, da de gjennomførte sin studie.  

 

Appmarkedet, som i hovedsak er dominert av private aktører fremstår per i dag svært 

uoversiktlig. Kvaliteten er varierende og uten noen form for regulering er det nesten umulig 

for forbrukeren å ende opp med et godt produkt når de har behov for det. Forbrukeren må 

stole på andre forbrukeres vurderinger, i mangel på offentlige godkjenninger og anbefalinger. 

Samtidig ser man at statlige organ kvier seg for selv å produsere applikasjoner, og at det enda 

er få konkrete planer om å regulere det frie markedet (mer under del 7.5.1). Variasjonen i 

produktene er stor, men blant de seriøse aktørene ser man en tendens til å følge en oppskrift 

som ligger tett opp til klassiske terapiløp. Dette gjøres nok med en tanke om det som er 

virkningsfullt i klassisk samtaleterapi også vil fungere på mobile plattformer. Dette er ikke 

nødvendigvis en selvfølge og diskuteres videre under del 7.3.  

7.2 Effekt 

Det har blitt publisert en rekke studier på effekt av m-helseapper. Metastudier er tilgjengelig 

for de større symptomgruppene og viser signifikant, lav til høy effekt av apper til bruk mot 

depresjon (Firth et al, 2017a; Kerst et al., 2019; Mantani et al., 2017) og angstlidelser (Firth et 

al, 2017b), også for ungdom og barn (Domhardt et al., 2018; Hollis et al, 2016) 

 

Forfatterne av flere av disse metastudiene påpeker selv at det er vanskelig å sammenligne 

apper, da appdesign, forskningsdesign, behandlingsmetode som er brukt, samt en rekke 

parametere hos testgruppen, er svært forskjellige. Heterogeniteten blant studier gjør det 

vanskelig generalisere, samtidig som det er vanskelig å peke på hvilke delelementer av disse 

appene som er effektive (se del 7.4). Mange testpersoner mangler diagnostisering for skalaer 
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de måles på (for eksempel depresjonsdiagnose for depressive symptomer) og dette gjør det 

problematisk å gi en klar indikasjon på diagnosespesifikk behandling. Det er viktig å påpeke 

at effekten i de fleste studiene er oppblåst da kontrollgruppen oftest er venteliste eller annen 

non-behandling. De færreste studiene sammenligner apper med veletablerte, klassiske 

terapiformer og dette gjør både at vi mangler data for sammenligning, samt at funnene 

overestimeres opp. 

 

Likevel finner forskningsfeltet signifikante funn, og oppløftende resultater. Apper viser seg å 

gi bedring som er mer effektiv enn ingen behandling, og for enkelte forskere som Kazdin 

(2018) er det mer enn nok. Kazdin ville nok kunne si at på en måte konkurrerer ikke 

appbehandling nødvendigvis med klassisk, ansikt-til-ansikt terapi, men kan fungere som et 

supplement. Bakker og kolleger (2016) poengterer i sitt review at studier viser at selv enkle 

programmer med kun psykoedukasjon kan ha en effekt (d = 0.20) på både angst og depresjon. 

(Donker, Griffiths, Cuijpers & Christensen, 2009). Slike enkle programmer gir håp for at 

lavterskel e-helsetilbud og m-helsetilbud også kan bidra til å bedre den generelle folkehelsen. 

Et problem med dagens effektstudier er at de ofte er over kortere tidsperioder og i kontrollerte 

former. Korte tidsrom gir lite innsikt i langtidsvirkninger, selv om enkelte studier oppgir god 

effekt over tid også (Mantani et al., 2017). Det må igjen også nevnes at de fleste studiene 

baserer seg på CBT og det er her man hittil har påvist flest positive funn.  

 

I tillegg til studier på kun m-helseintervensjoner, er det overveldende empirisk støtte for at 

internettbaserte/databaserte e-helseprogrammer har effekt for en rekke psykiske lidelser.  

Igjen er det oftest manglende sammenligning med andre behandlingsformer, og man får 

oppblåste resultater grunnet at kontroll er venteliste eller ikke-behandling. De studiene som 

faktisk sammenligner e-helseløsninger med annen terapi finner likevel at forskjellen kan være 

minimal (Anderson et al., 2019; Andrews et al., 2018; Torous et al., 2018) og at særlig en 

kombinasjon av klassisk terapi med innslag av e-hjelpemidler er virksom (Andrews et al., 

2018; Fleming et al., 2016; Hollis et al., 2016). Det finnes enkelte unntak, blant annet fra 

studier på gamification/spillifisering (Li et al., 2014). Det er både rimelig og intuitivt å tenke 

seg at erfaringer fra e-helsefeltet er høyst relevante også for m-helsen.  

 

Det fåtallet av studiet som setter e- og m-helse opp i mot hverandre finner liten forskjell i 

effekt (Harrer et al, 2018; Königbauer et al., 2017; Watts et al, 2013), men at det er en tydelig 
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forskjell i bruk (Quiñonez et al., 2016). Manglende fullføring/gjennomføring er den største 

trusselen mot faktisk effekt og selv i kontrollerte studier er det et frafall som er større enn i 

annen terapi, både ansikt-til-ansikt og innen annen e-helse (Chandrashekar, 2018. Deady et 

al., 2018. Gilbody et al., 2015. Torous et al., 2018). Man kunne jo tenke seg at all e-helse er 

sårbar for å manglende gjennomføring, når mer er opp til pasienten selv, og det finnes mindre 

ytre motivasjon i form av en behandler som forventer noe. Likevel ser man at det er en 

forskjell på m-helse og annen e-helse. Det blir diskutert om dette primært skyldes måten vi 

bruker smarttelefoner på (Quiñonez et al., 2016). Vi bruker dem ofte i korte pauser i 

hverdagen; mens vi venter på trikken, når vi kjeder oss på jobb osv. Det gjør også at de 

gangene vi begynner noe, har vi kanskje ikke satt av nok tid og vi har ikke satt oss ned for å 

jobbe med det (Quiñonez et al., 2016). Samtidig tilbyr en mobiltelefon mye som kan 

distrahere oss bort fra for eksempel en tekst vi har fått i oppgave å lese av en app. Meldinger, 

mail, påminnelser, telefoner, sosiale medier, er alle alltid kun et par tastetrykk unna og det 

gjør det lett å hoppe videre til andre oppgaver. Det som kanskje er appenes største styrke; at 

de alltid er tilgjengelige, at man har dem med seg overalt, at det er lavterskel og enkelt, kan 

nok også være det største hinderet når motivasjon og gjennomføringsevne ikke er på topp. 

Dette er jo spesielt interessant i forhold til kliniske populasjoner der manglende initiativ og 

gjennomføringsevne er typiske symptomer (for eksempel depresjon og angstlidelser). Det er i 

den sammenheng også spennede at blant gruppene med høyest bruk av tilbud i enkeltstudier 

er brukere med alvorlige lidelser som PTSD (Firth et al., 2017a) og schizofreni (Firth & 

Torous, 2015). Firth og Torous vurderer at det for schizofrenipasientene oftere oppstår akutte 

behov for å hente fram for eksempel en app og ha selvhjelp i situasjoner. Slike funn er noe 

nonintuitive da høyt symtpomtrykk ofte er assosiert med dårlige gjennomføring. Ytterligere 

forskning trengs på alvorlige psykiske lidelser og funnene er ikke nødvendigvis 

generaliserbare.  

 

Årsaken til hvorfor frafallet innen m-helse er unormalt stort, er ikke godt beskrevet i studiene 

som finnes. Her kunne med fordel det empiriske målet på frafall vært komplementert med 

kvalitative intervjuer hos brukerne og kanskje også monitorering av bruk. Det ville vært svært 

interessant å se på/overvåke når, hvor, hvor lenge folk bruker for eksempel apper i hverdagen, 

og om det finnes typiske mønstre og distraksjoner som kommer i veien for å fullføre 

oppgaver.  
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7.3 Virksomme komponenter 

Mens tradisjonelle terapiretninger oftest har sprunget ut fra teoretiske forståelser av hva som 

er virksomt i terapirelasjoner, har e-terapi blitt til som en omdannelse av allerede eksisterende 

terapier. Man har langt på vei gått ut i fra at de virksomme faktorene kan overføres til dette 

nye formatet. Utviklerne av apper, tenker seg at de har tilpasset terapien nok til at den vil 

fungere også uten menneskelige terapeuter. CBT er som nevnt den mest utbredt brukte 

retningen og har vist god effekt i studier (se del 7.3.1), men er det sånn at en app fungerer på 

samme måte som terapien den etterligner? CBT var nok et naturlig valg, da pasientdeltakelse, 

psykoedukasjon og korrigering av tanker tilsynelatende er arbeidsmåter som kan digitaliseres. 

Men både ved CBT og andre retninger er det ikke sikkert at alle intensjoner og det 

unerliggende rasjonale oversettes og har samme effekt i et digitalt medium Det er viktig å 

kunne kartlegge hva det er ved m-terapi som ser ut til å fungere, om man sakl kunne utvikle 

gode produkter. Behandlingsforskning har lenge vært opptatt av debatten over såkalte 

fellesfaktorer kontra mer sykdoms- og terapispesifikke virksomme komponenter av terapi 

(Wampold, 2015). Hva er det ved terapiformer som gjør dem effektive og skaper endringer? 

Det er i dag et paradigme som tilskriver fellesfaktorer en stor del av effekten i terapi. Mange 

av disse fellesfaktorene avhenger av alliansen mellom pasient og terapeut og samspillet dem 

imellom. Det er derfor veldig interessant hvordan e-helsen løser mangelen på den ene 

halvparten av aktørene i psykoterapien, nemlig terapeuten.   

 

Hvis man tillater seg å se på funn fra ulike studier og metastudier under ett, uten å ta høyde 

for hvordan det reelt ville fungert i samspill, kan man danne et bilde av hvordan den perfekte 

appen burde være. Tar man med det som trolig er overførbare funn fra e-helsen, burde man 

bygge videre på følgende innsikter: 

7.3.1 Den perfekte app 

Best empirisk støtte har man for apper til hjelp mot depresjon og angst og vi kan skissere 

hvordan en fremtidig for eksempel depresjonsapp burde se ut. Flest dokumenterte, positive 

funn er for apper basert på CBT (Firth et al., 2017a; Kerst et al., 2019), som inneholder de 

klassiske komponentene innenfor tradisjonen. Andre retninger har også gode resultater, som 

for eksempel mindfulness for mildt deprimerte, men CBT ville vært den “tryggeste” 

plattformen. Terapien kan ikke forventes å vare for lenge, for da faller bruken sier Firth og 



37 

 

kollegaer (2017a) og viser til funn fra Mohr, et al. (2017), Anguera et al. (2016), Lattie et al. 

(2016) og Owen et al. (2015).  Hva som er optimal tid er vanskeligere å si, men allerede fra 4 

uker er frafallet så stort at man må regne med å intervenere raskt. Fra studier på angstapper, 

ser man at generelle/helhetlige apper fungerer best (Chandrashekar, 2018; Firth et al., 2017b; 

Lipschitz et al., 2019). Det vil si apper som jobber med et bredere symptombilde, 

diagnosebilde og med grunnleggende tenkemåter og systemendringer. Det vil være viktig å ha 

en bred plattform for å treffe pasienter med komorbiditet og gi en følelse av å møte hele 

symptombildet (Bakker et al., 2016; Păsărelu et al., 2017). Komorbiditet kan også 

imøtekommes med modulvalg, der pasienten direkte eller indirekte velger/får komponenter 

som er skreddersydd pasienten. Moduler kan sørge for at man ikke får irrelevant materiale. 

Bakker og kolleger (2016) viser til forskning som tilsier at tilpasning er viktig for effekt 

(Carlbring et al., 2011; Johansson et al., 2012; Norgren et al., 2014; Silfvernagel et al., 2012).  

 

Målgruppen kan både være pasienter uten behandling eller pasienter som mottar terapi. Å 

bytte ut deler av terapien med app er plausibelt og kan være uten tap av bedring (Ly et al, 

2015). Såkalt “blended treatment”/kombinasjonsbehandling kan virke komplimenterende og 

gi økt effekt av terapien (Fairburn og Patel; 2017. Radomski et al., 2019; Wild et al., 2016). 

Mange studier tenker på blended treatment som essensielt for effekt, men noen studier 

opplever at det kan bli dårligere effekt av å dele opp behandlingsopplegget (Firth et al., 

2017a; Li et al., 2014). Ren appterapi er også funksjonelt (Andersson et al., 2019; Andrews et 

al., 2018; Firth et al., 2017a; Firth et al., 2017b). Mild til moderat deprimert pasienter har 

bedre resultat enn tyngre, men enkelt studier viser effekt her også (Mantani et al., 2017).  

 

I tillegg til hva som er effektiv i seg selv, er det en rekke faktorer som bidrar til å opprettholde 

bruk og motivasjon. Frafall er den største trusselen mot positive utfall og må aktivt 

motarbeides (Chandrashekar, 2018; Gilbody et al., 2015; Torous et al., 2018; Deady et al., 

2018) Studier som det henvises til, tyder på at samtidsinteraksjon med fagpersoner (samtaler, 

teksting), påminnelser om bruk (notifications) og spillifisering (gamification) er med på å 

holde brukere aktive over tid (Bakker et al., 2016; Berrouiguet et al., 2016; Chan et al., 2017; 

Fleming et al., 2016; Shim et al., 2017). Kontakt med fagperson er en av de viktigste 

bidragene til opprettholdt bruk (Erbe et al., 2017; Fleming et al., 2016; Grist et al., 2017; 

Hollis et al., 2016; Wild et al., 2016). Meldinger fra fagpersoner er med på at avtaler holdes 

og hjemmelekser gjøres (Paxling et al., 2013). Enkel oppfølging trenger ikke kreve 
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langtidsskolert helsepersonell, noe som kan bidra til lettere oppskalering og mindre 

økonomisk kostnad (Andersson et al., 2019). For barn og unge er det viktig med støtte fra 

familie, da man finner at de lettere glemmer/slutter å bruke program (Domhardt et al., 2018; 

Hollis et al., 2016). Designet må være enkelt, intuitivt, tillitsvekkende og innbydende (Bakker 

et al., 2016). Det må ikke ta for mye tid å gjøre oppgaver, logge data og ikke ha skjulte 

kostnader (Torous et al., 2018). Det holder kanskje ikke å digitalisere tradisjonell terapi 

direkte. Helst må appene også designes bottom up, med brukeren i tankene, for man er så 

avhengig av apper blir brukt og at motivasjonen er høy (Fleming et al., 2016). Tilpasning til 

bruker kan/bør også gjøres på bakgrunn av kunnskap om kulturelle normer og 

forståelsesrammer (Verbiest et al., 2018). Fleming og kollegaer (2016, 2017) og flere 

(Cugelman, 2013; Dias et al., 2018; Hamari, 2014; Hamari & Tuunanen, 2014) tenker seg at 

spillifisering kan være løsningen på frafall hos mange brukere, selv om det ikke er en 

universalløsning.  

 

Det er trolig umulig å skissere en app som fungerer for alle. Det er også et valg man må ta, 

om man satser på store, helhetlige systemer eller tillater seg at mange ulike apper kan 

spesialisere seg og til sammen skape et dekkende tilbud. Pasientene ønsker å bli forstått i en 

helhet, samtidig som de vil ha høy relevanse for sin særegne problematikk. Kanskje er 

spesialiserte verktøy nyttigst sammen med ansikt-til-ansikt terapi, mens generelle 

mentalhelseapper kan fungere bedre forebyggende. Spillifisering og andre lovende 

motivasjonsmetoder fungerer nok for noen, men sannsynligvis ikke for alle Arbeidet med å 

avdekke kritiske faktorer vil forbli viktig fremover.   

7.4 Utfordringer 

7.4.1 Holdninger 

Sammen med ovennevnte anbefalinger for fremtidige effektive apper, har forskningsfeltet 

avdekket en rekke utfordringer. Foruten problemet med frafall og effektivitet kan man tenke 

seg en rekke kritiske ledd for at appbehandling skal bli en utbredt realitet. Vis og kolleger 

(2018) fant i sin systematiske analyse blant annet at aksept for formatet, blant både 

behandlere, pasienter og helsevesen, og deres vedvarende motivasjon ved implementering og 

bruk, er kritisk. Pasienter trenger støtte for å velge programmer, for å følge dem, 
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psykoedukasjon og anbefaling for å ha tiltro til dem (Kemper & Stürmer, 2017; Lipschitz et 

al., 2019; Mackert et al., 2016; March et al., 2018; Torous et al, 2018). Behandlere trenger 

kunnskap om effekt, datasikkerhet og øving i bruk for å føle seg trygg på å kunne anbefale 

apper/programmer (Hendrikoff et al., 2019; Hennemann et al., 2017; Sekhon et al., 2017; 

Titzler et al., 2018). Praktiske studier finner at det for behandlere er krevende å ta i bruk nye 

verktøy og at de fort går tilbake til vante rutiner (Wilhelmsen et al., 2014). Om man ønsker at 

kliniske populasjoner skal ta i bruk apper, ser det altså ut som det er nødvendig å koble på 

helsepersonell for å sikre valg, oppstart og fortsatt bruk. Et problem kan være at behandlere 

og forbrukere kan trekkes mot ulike type apper. Spesifisitet eller generelt fokus er et veiskille 

for utviklere, både for appens innhold og navn. Forbrukerne ønsker generelle apper, som 

dekker hele sin problematikk, samtidig som den er spesifikk. Spesifikke navn kan virke 

avskrekkende (Bakker et al., 2016). Behandlere på sin side kan ha vansker med apper som 

virker mindre spesifikke, og inneholder elementer av spillifisering som avviker fra terapi slik 

de kjenner den. Det vil kanskje med apper, i større grad en ellers være mulig å tenke seg at 

smak er viktig for om man liker en terapien. En terapeut kan alltids endre dynamikken om noe 

ikke skulle fungere, mens apper for det meste er mer låst i uttrykk og form. Spillifisering er et 

eksempel på lek med problematikk, som kanskje ikke har en allmenn appell (Hamari, 2014).  

7.4.2 Personvern 

Personvern er viktig i seg selv og nødvendig for å betrygge forbrukere og behandlere. 

Datasikkerhet og lagring av sensitiv informasjon er ikke først og fremst en teknologisk 

utfordring, men det er kostbart. De mer seriøse appene løser dette problemet med å ikke lagre 

opplysninger andre steder enn på smarttelefonen (for eksempel Depresjonsappen) eller har 

sikre databaser med nødvendig kryptering. De nye GDPR-reglene fra 2018 og annet lovverk 

begynner å komme på plass for å håndtere slike teknologiske utfordringer og vil trolig bli 

forsterket i fremtiden.  

7.4.3 Forskningsmetodikk 

Som nevnt under utfordringer rundt effektstudier, er det et allment problem ved metastudier at 

enkeltstudier består av svært ulike terapiformer, i ulike design som skal samles for å finne 

generell effekt. Generaliserbarheten er lav, selv om man prøver å kompensere med statistiske 

grep. Det er også vanskelig å trekke ut enkeltfaktorer eller bestanddeler som er spesielt 
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virksomme. I dag hindres fremgang av svært ulike studiedesign og appdesign som gjør det 

vanskelig å både generalisere og trekke ut enkeltfaktorer i metastudier. Michelle, Firth, Minen 

& Torous, (2019) finner i sin gjennomgang av 40 studier på apper, at samtlige brute ulike 

kombinasjoner av målingsverktøy og utfallsvariabler. Det mangler rett og slett normer for 

forskningsmetode og variabelmåling (Olff, 2015). Ettersom funn av virksomme bestanddeler 

begynner å dukke opp, er det håp om at flere studier klarer å bruke felles normer, både for 

design, men også for variabelmåling. Man må i større grad bruke mer homogene kliniske 

grupper for å kunne si noe om diagnosespesifisitet. Forskningsdesign bør være mer 

naturalistiske for å fange opp hvordan virkelig bruk er, og genrelt rettet mot å avdekke bruk i 

større grad. Man er nødt til å få bukt med frafall, både i forskning og i faktisk bruk, og for å 

kunne gjøre det trenger man å kjenne til risikofaktorer og typiske bruksmønstre.  

7.4.4 Utviklingsprosess 

Et annet problem er at utviklingstiden på apper til behandling er lang, særlig for seriøse 

aktører som jobber etter en vitenskapelig praksis, der man først konsulterer eksperter, kjører 

pilotstudier, skalerer opp osv. Fleming og kolleger (2016) sier man burde vurdere, slik Kazdin 

(2018) også ønsker, å oftere nøye seg med et såkalt MVP (minimum viable product), særlig i 

testfaser. Et MVP er ofte et halvferdig produkt, suboptimalt, men fungerende. Fordelen er et 

utviklingstiden er mye kortere, man får tidligere feedback fra brukere på viktige 

kjerneelementer, og forbrukerne får et produkt. Dette er en praksis som er utbredt blant 

utviklere av spill og apper til smarttelefoner, men som er mindre praktisert innen 

vitenskapelige kretser. Kanskje vil man også slik få bedre kunnskap om hvilke komponenter 

ved e-helse som er virksomme. Samtidig skal man passe seg for å nøye seg med halvferdige 

produkter når man er avhengig av å vinne over folks holdninger. Inntrykket e-helsen skaper 

de neste årene kan ha mye å si for utviklingen senere. Generelt anbefaler Fleming at psykisk 

helsevern må lære av fagområdene de nå trer inn i, da utfordringer med formatet og 

utviklingsprosess er like avgjørende som teoribakgrunn.  
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7.5 Fremtidig utvikling  

E-helse kommer til å få større plass i helsevesenet i fremtiden. Utviklingen av et bredt tilbud 

er allerede i gang, men mangler styring. Offentlig helsevesen henger etter det private 

markedet og det er å forvente at innovasjon vil fortsette å skje blant private aktører.  

Jeg tenker meg hovedsakelig tre områder som kommer til å prege den videre utviklingen: 

Regulering, det offentlige tilbudet og forskning.  

7.5.1 Regulering og offentlig e-helse 

Regulering i en eller annen form kan bli nødvendig for at dårlige apper lukes ut og gode apper 

blir fremmet. Det kan i mine øyne gjøres ved at offentlige organ går ut og anbefaler apper, at 

man lager en sjekkliste/godkjenningskrav for apper som vil ha statlig godkjenning eller at 

man utvikler egne verktøy. Godkjenning av minstekrav og anbefalinger er for øvrgi fto 

forskjellige ting, og er en del av en større debatt om myndighetenes ansvar for regulering (van 

Velthoven & Powell, 2017). Man har jo tradisjonelt ikke regulert selvhjelpsmarkedet (for 

eksempel bøker) eller helsemarkedet i stor grad og eventuelle restriksjoner blant helseapper 

kan ha større etiske ringvirkninger. Samtidig er en app som samler sensitiv informasjon en ny 

problemstilling og skal ikke lett avfeies som uproblematisk. Sverige har relativt nylig hatt en 

offentlig debatt etter at en myndighetsgodkjent prevensjonsapp ikke klarte å hindre en rekke 

graviditeter (Nettavisen, 2018.) Appen ble riktignok frikjent etter etterforskning, men viser 

komplikasjoner med anbefalinger fra myndigheter (TV2, 2018). Motviljen til regulering skjer 

også i andre ledd enn hos myndighetene og Parker og kolleger (2019) omtaler temaet som en 

såkalt “hot potato” som ingen vil ta. Det er mange økonomiske krefter som ikke ønsker 

regulering, for det ville betydd profittap for både utviklere og selgere. Parker og kolleger sier 

det hadde vært både mer effektivt om regulering skjedde over flere ledd, både hos utviklerne 

(oppstrøms) og hos appbutikkene (midtstrøms).  

 

Det å utvikle egne apper og andre verktøy er kostbart og helsevesenet er motvillig mot å satse 

felleskapets penger på nyvinning. At eMestring nå kan brukes av helsevesenet er et stort steg i 

retning av inklusjon av digital terapi i allmenn praksis. Funn fra flere land støtter 

effektiviteten av slike nasjonale e-helseprogram og vi kan nok forvente en akselererende vekst 

i tiden fremover (Nordgreen et al., 2018; Titov et al., 2017; Titov et al, 2018) 
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Titov og kolleger (2018) fant i sin gjennomgang av 5 ulike klinikker med ICBT e-terapi i 

rutinebehandling, at man hadde spesifikke suksessfaktorer. Disse faktorene tenker de er 

avgjørende for videreutvikling samt for andre som vil påbegynne nasjonale prosjekter.  

Klinikkene som deltok hadde alle sterke akademiske forbindelser, til både forskning og 

utdanning, nært knyttet til helsevesenet ellers og med ressurser innen IT, klinisk erfaring og 

organisatorisk styring. Alle satset de på komplimenterende behandlingsprogram, som ikke var 

ment å erstatte eksisterende tilbud, men være et tillegg. De utdannet terapeuter i bruk og 

veiledning, noe forfatterne tenker kun var mulig via sine forbindelser til 

utdanningsinstitusjoner. ICBT-metoden de brukte var alt vist effektiv i kliniske studier. 

Pasientenfeedback og fremgang ble monitorert og brukt til å forbedring underveis i 

behandling, på samme måte som i kliniske studier. Klinikkene tok imot pasienter som var 

selvrefererte, noe som trolig sørget for høyere motivasjon blant brukerne. Helt avgjørende var 

det nok at samtlige klinikker hadde gode rutiner og metoder for oppfølging av pasienter med 

tekst eller tale, via internett. Dette bidro trolig til fortsatt bruk, samt at man stadig får vurdert 

tilstand og potensielle forverring (for eksempel selvmordsrisiko). Disse erfaringene er 

essensielle å ta med seg videre i satsingen på e-helse. Potensialet er enkelt å se, men mye 

avhenger av god implementering for å oppnå ønsket suksess og videre støtte.  

7.5.2 Forskning 

Forskning på apper og annen e-helse kommer til å forbli viktig.  For både helsemyndigheter 

og fagpersoner handler det om å kunne stille seg bak produkter, for utviklerne handler det om 

å kartlegge effekt og designe gode verktøy. I dag hindres en del av fremgangen av svært ulike 

studie- og appdesign som gjør det vanskelig å både generalisere og trekke ut enkeltfaktorer i 

metastudier. Det er som nevnt under 7.4.3 vist at dagens studier mangler normer for 

forskningsmetode og variabelmåling (Michelle et al., 2019; Olff, 2015). Frafall og usikkerhet 

rundt pasienters faktiske bruk av apper på egen hånd, gjør det også vanskelig å vite hvilket 

utbytte pasienter har i virkelige settinger. Forskningsområdet er enda relativt ung og det 

tenkes at ettersom behov for normer nå er avdekket vil det være et større fokus fremover. 

Over tid vil det akkumuleres flere studier og håpet er at større nasjonale studier som på 

eMeistring vil gi store datasett på kliniske populasjoner i reelle behandlingsammenhenger. 

 

Forskning på digital terapi har for øvrig noen spennende egenskaper, relativt til tradisjonell 

terapi. Rekruttering, administrasjon, implementering og selve testingen kan gjøres digitalt og 
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med testpersoner fra hele verden. Dette er kosteffektivt og burde kunne gi store 

testpopulasjoner (Holmes et al., 2018). Programmer og apper er aldri tilfeldige og vil i 

motsetning til menneskelige terapeuter ikke avvike fra testpremisser. Dette vil kunne bidra til 

høy validitet og muliggjøre testingen av enkeltfaktorer, for å bedre kartlegge hva som er 

virksomt. I debatten rundt fellesfaktorer er det jo også en potensiale for paradigmeendringer 

om det skulle vise seg at man over tid finner like god effekt av digital terapi som ansikt-til-

ansikt. En spennende gråsone for videre forskning er monitorering av folks faktiske bruk. Om 

man har tillatelse til å samle slik data, kunne man blant annet brukt GPS koordinering, 

tidsstempel og datalogg for å si noe om hvor, når, hvor lenge, hvor ofte apper brukes. I teorien 

man også se på hva som distraherer bort fra appbruk, som for eksempel en tekstmelding eller 

sosiale medier. En del somatiske helseapper ønsker å koble fysisk aktivering, målt ved 

eksempelvis puls i smartklokke, til akutthjelp. Høy fysisk aktivering, koblet med GPS 

lokasjon og tidsstempel kan man tenke seg brukt som registrering av panikkanfall eller 

lignende. Alle disse dataene kan samles om det vurderes etisk riktig og slike vurderinger 

kommer til å tilhøre den umiddelbare fremtid.  
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8 Konklusjon 

 

Digital helse har gjort sitt inntog i moderne helsevesen og selvhjelpsmarkedet. Håpet er at 

man for første gang i vil kunne tilby verdensbefolkningen et universelt behandlingstilbud. Det 

vekker entusiasme hos forbrukerne og innovatørene, samt skepsis hos de godt etablerte. Om 

terapeutløs e-terapi viser seg å ha effekt vil det være viktig bidrag i debatten rundt 

fellesfaktorer kontra sykdomsspesifikke faktorer for bedring. Det utfordrer den dominante 

modellen for terapi og en grunnleggende tanke om hva terapi er. Psykologien har en lang 

tradisjon for stor uenighet rundt behandlingsformer og man kan nok forvente seg motstand 

når e-helsen sakte ønsker å innta sin plass som likeverdig. 

Litteraturen og den begrensede konsensus innen miljøet tyder på at både optimisme og 

skepsis er på sin plass. Dagens marked er oversvømt av kommersielle aktører uten påvist 

evidens, av antagelser om effektiv behandling og manglende forståelse for utfordringer 

knyttet til det digitale medium. Myndigheter ligger etter utviklingen, i sin regulering eller 

anbefaling av apper, og forbrukerne står i stor grad fritt til å ta ukvalifiserte avgjørelser på 

egenhånd.   

Samtidig påviser man god effekt for enkelte terapiformer, både som selvhjelp og som tillegg 

til annen behandling, for flere av de vanligste psykiske lidelsene. Enkelte studier viser like 

god effekt som tradisjonell terapi. En felles forståelse av virksomme faktorer og 

nøkkelelementer er i utvikling og muliggjør en stadig forbedring av apper og annen digital 

helse. De første nasjonale programmene har fullført klinisk testing og rulles nå ut i stor skala. 

Studier på disse vil publiserer i årene som kommer og gi verdifull innsikt i hvordan 

befolkningen og helsevesenet vil ta i bruk tilbudet.  Det er ingen tvil om at digital helse har 

kommet for å bli. Utfordringene og manglene man ser i dag er å forvente av ung disiplin som 

veldig snart vil utgjøre en en del av psykologrollen.  
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