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Sammanfattning

Glesbygden står inför stora utmaningar både ekonomiskt och resursmässigt. Men även där ska

lika vård för alla erbjudas. Nya lösningar behöver därför testas. Användning av telemedicin i

psykologisk  behandling  kan  vara  en  möjlig  lösning  om  det  fungerar  för  patienter  och

behandlare.  Syftet  med  uppsatsen  var  att  undersöka  hur  en  DBT-färdighetsträning  via

telemedicin upplevdes av deltagarna. Två färdighetstränare och fyra patienter som deltog i

pilotprojektet DBT-färdighetsträning via telemedicin intervjuades med frågeställningen hur de

uppfattade  själva tekniken,  hur de upplevde kommunikationen via  telemedicin och om de

kände  sig  trygga  under  DBT-färdighetsträningen.  Sammanfattningsvis  visar  resultatet  att

DBT- färdighetsträningen via telemedicin togs emot positivt av patienterna. Användningen av

telemedicin  har  fungerat  väl  för  denna  grupp  av  patienter  med  en  emotionell  instabil

personlighetsstörning.  Även  färdighetstränarna  uttrycker sig positivt till  att fortsatt använda

telemedicin, men man framhåller att man vill lära sig mer och förbättra sitt arbetssätt. Största

orosmomentet för färdighetstränarna var deras osäkerhet om de kunde avläsa sina patienters

stämningsläge  tillräcklig  väl,  via  telemedicin.  För  att  kunna  göra  undervisningen  mer

pedagogisk och mer varierande önskas nya tekniska funktioner och lösningar.

Nyckelord: Telemedicin, Telepsykiatri, Psykiatri i glesbygd, DBT-färdighetsträning, 

Emotionellt instabil personlighetsstörning.
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Inledning 

Psykiatrin i glesbygden står inför stora utmaningar. Landstingets ekonomi visar "röda siffror"

och resurser försvinner. Samtidig framhålls kravet på lika vård för alla. Det behövs då både

effektiva och resurssparande behandlingsformer. Ett DBT (Dialektisk Beteende Terapi) -team

i glesbygden har ställt sig frågan: Kan vi erbjuda inlandet samma vård som tätorten erbjuder?

Frågan  blev  högaktuell,  när  teamet  tappade  resurser  och  det  inte  hade  varit  möjligt  att

upprätthålla  DBT  för  patienter  i  glesbygden  om  man  inte  tänkte  mera  innovativt.  Det

bestämdes att  man skulle  starta  ett  pilotprojekt  med att  ge DBT-färdighetsträning via  s.k.

telemedicin, dvs. att en färdighetsträningsgrupp delades i två halvor med en färdighetstränare

på var sin sida som träffades på två geografisk olika platser men samtidigt i ett gemensamt IT-

rum.  Hittills  används  videokommunikation  mest  för  teammöten  och  handledning  inom

psykiatrin.  Det finns också en del patientkontakter: vårdpersonalen kan träffa sina inlagda

patienter via video, vissa behandlare träffar patienter via video så att patienten endast behöver

åka till närmaste sjukstuga/hälsocentral. Trots att det finns utrustning samt att det är svårt att

rekrytera  personal  till  glesbygden  används  telemedicin  ännu  bara  i  en  liten  utsträckning

jämfört med vad som är möjligt med dagens teknik.

 

Bakgrund

Telemedicin och telepsykiatri

Världshälsoorganisationen, WHO (1998) definierar telemedicin som: 

     “The delivery of health care services, where distance is a critical factor, by all health care professionals

using information and communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis,

treatment and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for the continuing education

of  health  care  providers,  all  in  the  interests  of  advancing  the  health  of  individuals  and  their

communities”(sid 10). 

Telemedicin  hänvisar  generellt  till  användningen  av  telekommunikationsteknik  för  att

underlätta utövandet av medicinska insatser. Inom psykiatrin använder man delvis begreppet

telepsykiatri.  Från  det  psykoterapeutiska  perspektivet  betraktat  liknar  patientmötet
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traditionell  psykoterapi  eftersom behandling  via  videokonferens  sänder  patienten  och  den

praktiserande behandlaren en live videobild av den andra deltagaren  (APA, 2014). 

VTC (video telekonferens) betyder att man kommunicerar med hjälp av IT-teknik i realtid

med ljud och bild mellan geografiskt åtskilda platser (Greene, et al, 2010). Behandling där

behandlare och patient eller  patientgruppen finns i ett  och samma fysiska rum omnämns i

litteraturen som traditionell behandling, sedvanlig behandling, behandling i rummet, ansikte

mot ansikte eller live behandling.

Historia

Maheu, Whitten,  och Allen (2001) skriver att 1959 var premiären för användning av tele-

kommunikationsteknik för konsultation och behandling inom Omaha på Nebraskas psykiatri.

Begreppet  telepsykiatri  används  första  gången  1973  för  att  beskriva  konsulttjänster  som

tillhandahålls från Massachusetts allmänna sjukhus till en medicinsk enhet i Boston (Myers,

& Cain, 2008). Sedan dess har en stor utveckling skett inom telemedicin.

Landstingsförbundet förklarar 2001 att "de stora sjukhusen kommer alltmer att inta formen av

kunskapscentra.[...] Telemediciniska hjälpmedel kommer att vara viktiga i denna utveckling"

(sid 19). Vid ungefär samma tidpunkt börjar man använda telemedicin när inlandspatienter

blir inlagda i slutenvårdspsykiatri, för att möjliggöra en behandlingskontakt mellan patienter

och behandlande personal från öppenvårdspsykiatri som befinner sig på ett avstånd av 200 till

400 km (Forsberg & Olofsson, 2003). 

American Psychological Association (APA) förordar 2008 telepsykiatri som för närvarande ett

av de mest effektiva sätten att öka tillgängligheten till psykiatrisk vård för personer som bor i

områden utan behandlingsresurser (Bashshur, & Shannon, 2009). Skoglund (2012) säger att

"möjligheterna till utvidgat telemedicinskt stöd skapar nya och positiva förutsättningar för att

trygga  kvaliteten  och  säkerheten  i  glesbygdsmedicin" (sid  10).  Samma  år,  2012,  startas

projektet  Innovationshubben,  ett  nationellt  svenskt initiativ  för att  stödja erfarenhetsutbyte

och nätverkande samt katalysera utveckling och implementering av nya lösningar för vård på

distans (Groth,  Algers,  Arnela, Eliasson, Larsson, & Molen, 2014). Trots att projektet inte

inkluderade psykiatrin kan dess erfarenheter kanske appliceras där.
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Det är  viktigt  att  teknikutveckling  och personalskolning även fortskrider  inom psykiatrin.

Telepsykiatri används idag mycket begränsat i Sverige, trots att Forsberg och Olofsson  redan

2003 skriver  att  " telemedicin  kan [...]  idag ses  som ett  naturligt  arbetsinstrument  i  den

psykiatriska vården" (sid 4287).

Målet med telepsykiatri

Bashshur och Shannon (2009) menar  "att tekniken skulle förbättra tillgången till psykiatrin

på regional och nationell nivå, minska tid, kostnader och risker av resor för patienter och

behandlare"  (förf. övers., sid 384). Även två forskargrupper Hyler, Gangure och Batchelder

(2005) och Gajaria, Conn och Madan (2014) konstaterar att telepsykiatri verkar vara ett bra

alternativ när personliga psykiatrimöten är svåra eller opraktiska att arrangera. För att inte

glömma att det  "innebär [...] att informationsbäraren som förut var tvungen att förflyttas

rent fysiskt från plats till plats, nu kan vara tillgänglig på flera platser samtidigt" (Linderoth,

2000, sid 5). 

Studier av telepsykiatri

Wootton, Craig, och Patterson, (2006) refererar till att  " realtime telepsychiatry, i.e. Video-

conferencing,  is  one  of  the  few  telemedicine  applications  for  wich  there  is  some  formal

evidence of its efficacy and effectiveness" dvs. att man kunde visa på att telemedicinmöten är

effektiva  och  ändamålsenliga  (sid  57).  Hilty  och  hans  kolleger  (2013)  summerar  i  en

genomgång över 70 studier, att telemedicin är effektiv, att t.ex. diagnostik och bedömning

verkar fungera väl,  men att  det behövs mera forskning, och att  det  saknas randomiserade

studier. I en granskning av 57 studier av Miller (2003) undersöktes hur kommunikationen

mellan patient och behandlare upplevs. Han analyserar 23 underkategorier av kommunikation,

och  sammanfattningsvis  upplevdes  kommunikationen  i  75%  av  telepsykiatrimöten  som

positiv. Mest negativt upplevs att man missade ickeverbala beteenden. I en metaanalys av 14

undersökningar omfattande 500 patienter hittar Hyler et al. (2005) inga signifikanta skillnader

i hur belåtna patienterna är och hur korrekt den kliniska bedömningen blir mellan patienter

som träffade klinisk personal i rummet eller via VTC. Morgan, Patrick och Magaletta (2008)

undersöker 186 patienter i fängelse. De indelas i två grupper där den ena får behandling i

rummet och den andra via telemedicin. Behandlingen handlar i båda grupper om dels 30 min

psykologisk behandling med fokus på anpassning i institutionen, på symptomhantering och

användning  av  skills  (färdigheter)  och  dels  20  min  psykiatrisk  behandling  med fokus  på
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psykofarmakabehandling.  Resultatet  visar  att  fångarna  inte  upplever  någon  signifikant

skillnad "for  working  alliance,  development  of  goals,  reaching  goals,  or  quality  of

relationship" (sid 161).  De uppfattar inte heller någon signifikant skillnad hur de upplever

sessionernas  djup,  hur  sessionerna  strukturerades,  känslan  av  positivitet  eller  graden  av

känslomässigt påslag under sessionerna. Båda grupperna är lika tillfreds med behandlingen.

När man undersöker psykoterapihandledning via telemedicin i Tromsö, Norge, via 384 kbit/s

ISDN länk upplever deltagarna att ickeverbal kommunikation och spontanitet minskar med

teknikanvändningen (McLaren, 2003).

Terapeutisk allians

Myers och Turvey (2013) finner att  "de flesta studier, både stora och små, inte har funnit

stora skillnader i den terapeutiska alliansen när man jämför vård som förmedlades ansikte

mot ansikte  med vård genom VTC " (förf.  övers.,  sid  30).  Både kliniker  och patienter  är

kapabla till att skapa en bra allians via VTC, men man konstaterar utifrån ett antal studier att

"patienterna ofta är mer bekväma med att ta emot vård genom telemedicin än kliniker är att

ge  det" (förf.  övers.,  sid  32).  Greene  och hennes  kolleger  (2010)  hittar  inga  signifikanta

skillnader  i  den  terapeutiska  alliansen  mellan  gruppdeltagare  med  PTSD  och

aggressionsproblem när  en behandling  med fokus att  hantera  aggression  ges  i  traditionell

gruppbehandling eller när gruppbehandlingen sker via VTC.

Belåtenhet

Frueh och kolleger (2000) finner en allmänt hög nivå av belåtenhet hos både kliniker och

patienter vid användande av telemedicin. Turvey och Meyers (2013) anmärker däremot att

kliniker visar en mindre tillfredsställelse än patienter och menar att detta kan förklaras med att

de jämför med sina patientmöten utan telemedicin samt "att telemedicin ökar tillgången och

bekvämlighet för patienten, men inte nödvändigtvis för läkaren" (förf. övers., sid 401). Maheu

et  al  (2001)  poängterar  att  telemedicin  tillåter  att  behandlaren  och  patienten  känner  sig

bekväma  att  diskutera  känslomässiga  problem,  som  vanligtvis  är  givna  ämnen  under  en

psykoterapikontakt.
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Exklusionskriterier

Glueck  (2013)  påtalar  att  "klinisk  erfarenhet  har  visat  att  även  patienter  med  de  mest

allvarliga sjukdomar i allmänhet går med på att använda telemedicinskt sjukvård och att det

inte finns några specifika kontraindikationer för dess användning för någon störning eller

åldersgrupp"  (förf.  övers.,  sid  38).  Som  allvarliga  sjukdomar  nämner  hon  schizofreni,

missbruk,  PTSD,  personlighetsstörningar,  autism  och  kognitiva  nedsättningar.  Myers  och

Cain (2008) förespråkar att det ska var klinikerns behov samt mottagningens möjligheter där

patienten befinner sig att sköta akut suicidalitet eller aggressivitet som avgör över inklusions-

respektive  exklusionskriterier  för  VTC behandling.  De  föreslår  att  "exclusionary  criteria

might include youths without guardians present, patients without collaborating physicians, or

patients requiring medical monitoring that is unavailable onsite" (sid 1474), men de påpekar

att man hittills inte har fastställt några uteslutningskriterier. 

Dialektisk beteendeterapi-DBT

DBT utarbetades av professor Masha Linehan i USA som en behandlingsmetod inom tredje

vågens KBT, för  kroniskt suicidala  patienter  med borderline personlighetsstörning (BPD),

numera  även  kallat  Emotionellt  instabil  personlighetsstörning  (IPS)  (Lebedenski,  2013;

Linehan, 2015; Malmberg, 2014).  DBT är baserad på en biosocial och dialektiskt teori. Den

biosociala teorin utgår från att vissa människor är födda med mer intensiva, långvariga och

mer lättutlösta känslor. Om sådana personer lever i en invaliderande miljö, dvs. där känslorna

inte begripliggörs eller räknas som felaktiga, och där man inte får hjälp i att reglera känslorna

utvecklas  dysfunktionella  känslohanteringsstrategier,  som  i  sin  tur  orsakar  stort  psykiskt

lidande,  och  en  BPD  kan  uppstå.  Med  dialektik  menas  i  det  här  sammanhanget  att  det

behövsen  balans  mellan  att  acceptera  verkligheten  som  den  är,  och  samtidigt  arbeta  för

nödvändiga förändringar  i  behandlingen med målet  att  leva  ett  meningsfullt  liv  (Linehan,

2015). DBT-behandlingen vilar på fyra grundpelare: individualterapi en gång per vecka, DBT-

färdighetsträning en gång per vecka, telefonkonsultation vid behov, samt konsultationsteamför

DBT-behandlarna en gång per vecka.

I Tyskland står patienter med BPD för 25%  av behandlingskostnaderna inom sluten vård

inom psykiatrin (Bohaus, 2007). Det betyder att det är mycket angeläget att patienter med
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BPD  ges  adekvat  vård  inom  öppenvårdspsykiatri  för  att  förhindra  dyra  inläggningar.  En

svensk studie kunde tydligt visa att vårdkostnader för patienter med BPD sjönk när de fick

DBT-behandling (Falklöf, Ledström, Lundin, Åkeborg & Holmberg, 2013). 

DBT-färdighetsträning

"A central component of DBT is the teaching of specific behavioral skills with the aim of helping individuals

with  BPD replace maladaptive behaviors with skillful behavior" (Neacsui,  Rizvi, & Linehan, 2010, sid 832). I

DBT  -färdighetsträning  är  huvudmålet  att  lära  ut  färdigheter  som  hjälper  patienterna  att

reglera sina känslor, förändra sina beteenden, sitt sätt att tänka och sina mönster i relationer

som är förknippade med problem i vardagslivet (Linehan, 2015). I Linehans (1993; 2015)

manual delas färdighetsträning in i 4 moduler:  medveten närvaro,  reglera känslor,  hantera

relationer och stå ut i kris.

                                                                                                                                                    

Medveten närvaro betyder att man observerar eller beskriver sina tankar, känslor, beteenden

alternativt det som händer och finns i omgivningen, eller att man deltar i sina tankar, känslor

och beteenden. Sedan tränar man att göra det utan att döma och värdera, att man gör en sak i

taget och att man är effektiv genom att göra det som fungerar. Medveten närvaro anses som en

nödvändig utgångspunkt för att möjliggöra förändring och validering. Med validering menas

här att det skapas en förståelse och en acceptans varför vissa situationer uppstår. Relationer är

ofta  mycket  svårhanterliga  och  problemskapande  för  människor  med  BPD.   I  modulen

'hantera relationer' lär patienterna sig att arbeta för att de ska kunna få vad de vill, att behålla

goda relationer och att visa sig själv självaktning/ självrespekt (Linehan, 2015). Sessionerna i

färdighetsträningen följer vanligtvis samma agenda: Färdighetstränarna välkomnar patienterna

och  startar  med  en  övning  i  medveten  närvaro.  Sedan  presenterar  deltagarna  via

dagboksanteckningar vilka färdigheter de har provat att använda under den föregående veckan

för  att  sträva  mot  sina  mål.  Materialet  från  sessionen  innan  repeteras  i  samband  med

redovisningen  av  hemuppgifterna.  Efter  en  10  minuters  paus  och  anslutande  medveten

närvaroövning presenteras nytt material. Därpå introduceras den nya hemuppgiften. Slutligen

sammanfattas sessionen av var och en med några ord.
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Syfte

Det finns i nuläget flera studier och erfarenheter som visar att telemedicin är användbar inom

psykiatrin,  både  för  individualterapi  och  gruppterapi  (Myers  &  Turvey,  2013;  Greene,

Morland,  Macdonald,  Frueh,  Grubbs,  Rosen  & Lareca,  2010).  Samtidigt  saknas  tidigare

undersökningar om hur telepsykiatri fungerar för DBT-patienter och deras färdighetstränare.

Patienterna som ofta lider av en emotionell instabilitet, något som även i traditionell DBT-

färdighetsträning  kräver  hög  kompetens,  kan  bli  en  extra  utmaning  i  telemedicin  att

uppmärksamma och arbeta med. Dessa patienters problematik kan därför utgöra en speciell

och  ny prövning av  telemedicinens  möjligheter  och  eventuella  begränsningar.  Syftet  med

studien är att undersöka hur DBT-färdighetsträning via telemedicin upplevdes av patienter och

färdighetstränare som deltog i ett pilotprojekt.

Frågeställningar

Tre huvudfrågor som ställs till DBT-färdighetsträningen via telemedicin är: 

Hur upplever patienterna och färdighetstränarna själva tekniken?                                          

Hur upplevs kommunikationen deltagarna emellan via telemedicin?                               

Känner patienterna och färdighetstränarna sig trygga i behandlingen?
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Metod

I  undersökningen valdes  en  kvalitativ  forskningsintervju  som metod  eftersom den  "söker

förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel" (Kvale & Brinkmann, 2014, sid 17).

Att förstå undersökningspersonernas synvinkel, deras upplevelse att använda telemedicin vid

DBT-färdighetsträning är just studiens syfte. Forskningsprocessen följde 6-stegsmodellen som

beskrivs av Larsson, Lilja och Mannheimer: "1. tematisering av fenomen som ska studeras, 2.

planering av studien, 3. utformning av en intervjuguide, 4. utskrift av insamlade intervjudata,

5. analys (validering och verifikation) och 6. rapportskrivning" (2005, sid 98ff).

Urval av informanter 

Urvalet är ett lämplighetsurval. Inför starten av pilotprojektet med DBT-färdighetsträning via

telemedicin, tillfrågades alla medverkande i projektet om att delta  i studien. Det deltog fyra

patienter  med  diagnosen  emotionellt  instabil  personlighetsstörning  (BPD)  och  två  DBT-

färdighetstränare  med  grundläggande  psykoterapiutbildning,  och  DBT-färdighetstränar-

utbildning varav en också hade DBT-grundutbildningen. Bägge färdighetstränarna har flerårig

erfarenhet  av att  arbeta  i  DBT-team, och vana att  använda telemedicin  i  handledning och

utbildning. Målgruppen är patienter som tangerar möjliga exklusionskriterier för telemedicin,

där  kroniskt  suicidalitet,  impulsivitet  och  dissociationer  är  vanligt  förekommande,  vilket

kräver att färdighetstränarna kan väl avläsa känsloläget hos patienterna. Patienterna befann sig

i  olika  faser  i  sin  behandling.  Alla  hade  varit  i  någon  form  av  traditionell  DBT-

färdighetsträning tidigare,  någon i en grupp upp till sex patienter, vissa individuellt eller i en

liten grupp upp till tre personer. Alla var kvinnor med åldersspridning från ca. 25 till 50 år.

Någon  hade  viss  erfarenhet  av  att  använd  telemedicin,  de  andra  ingen.  Någon  använde

datateknik privat regelbundet för kommunikation, vissa ibland och någon aldrig. Vissa var i

sysselsättning andra sjukskrivna. Deltagarna, med sin variation, kan anses som representativa

för målgruppen av patienter som brukar erbjudas DBT-behandling i glesbygden. 
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Genomförande

Under pilotprojektet DBT-färdighetsträning via telemedicin 2015 undervisades färdigheter i

DBT-modulerna  'medveten  närvaro'  och  'relationsfärdigheter'.  Ett  informationsbrev  om

studien (bilaga 1) lämnades ut av färdighetstränarna till  patienterna.  Undersökningsledaren

presenterade  sig själv via  telemedicin  vid första  DBT-sessionen.  Samtliga  deltagande fem

patienter och två färdighetstränare tackade skriftligt ja. En patient avbröt projektet efter en

session p.g.a. privata skäl. Flera försök gjordes för att fullfölja en intervju med denna patient,

men detta misslyckades. Alla återstående deltagare intervjuades inom två veckor efter att de

hade gått sju veckor i  DBT-färdighetsträning. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes

med hjälp av en intervjuguide (bilaga 2), en via telefon, en via telemedicin och de övriga fyra

på två olika psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Samtliga inspelades på video.

Tekniskt utrustning

Landstingets interna datanät nyttjades som bärare av videosamtalen. Systemet var baserat på

H.323  och  SIP,  och  följde  därmed  internationell  standard.  Bandbredden  var  2Mbit/s,

upplösningen av bilden var 1920*1080 med en bildhastighet av ca 25 bilder/sek. De använda

färgbildskärmarna  var  56  tum  stora.  "Trafiken  är  krypterad  vilket  gör  att  den  ej  kan

avlyssnas" (S. Nilsson, personlig kommunikation, 22 januari 2016). Det fanns möjlighet att på

skärmen samtidig som man ser motparten även visa en mindre egenbild. Färdighetsträningen

genomfördes  i  videokonferens-rum  på  två  psykiatriska  mottagningar.  Videoskärmen

placerades frontalt till alla närvarande, och motsidan zoomades in så att upplevelsen blev som

om samtliga satt runt ett bord.

Databearbetning och analys

Intervjuerna  transkriberades,  kontrollästes  och  konfigurerades  så  att  texten  fick  radbe-

teckningar och plats för anteckningar för att sedan lättare kunna kodas. Open Code, ett data-

program för textanalys användes som stöd för detta. Varje enskild intervju undersöktes kring

utsagor och information som relaterade till frågeställningarna. Dessa utsagor markerades och

tilldelades sedan olika koder. Efter att alla intervjuer hade genomarbetats betraktades texterna
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på nytt, med syftet att undersöka att all relevant information kopplad till forskningsfrågorna

hade kodats.  I  nästa  steg söktes  att  inordna det  kodade materialet  till  tänkbara  delteman.

Intervjutexterna  betraktades  åter  igen  och  prövades  gentemot  dessa  tentativa  delteman.

Handledaren som hade tillgång till originalmaterialet följde denna process. Namn och innehåll

på  olika  delteman  prövades,  diskuterades  och  visualiserades  grafisk  på  papper  för  att

förtydliga olika sammanhang. Citat som belyste relevant information sparades i externa filer

ordnat efter delteman. Som sammanfattning av denna cirkulära process skrevs resultatdelen i

uppsatsen.

Etiska överväganden

Studien  genomförs  i  glesbygden  på  en  liten  grupp  patienter  med  emotionellt  instabil

personlighetsstörning, en diagnos med en ofta stark negativ stämpel  i  samhället.  Det blev

därför mycket  viktigt  att  studien följer  Vetenskapsrådets  (2002) forskningsetiska riktlinjer.

Uppgiftslämnarna blev informerade om deras roll i undersökningen och de villkor som gällde

för att delta, t ex. om rätten att inte medverka eller avbryta under projektet, och att detta då

inte skulle ha någon inverkan på deras behandlingsmöjligheter. Alla deltagare gav skriftligt

samtycke till att delta i studien. Inspelat material och alla uppgifter behandlades konfidentiellt

och är underställt nyttjandekravet. Verksamhetschefen för de behandlande vårdinrättningarna

har godkänt studien. Intervjuaren var inte inblandad i patienternas behandling. En patient hade

träffat intervjuaren tidigare i ett behandlingssammanhang, men angav inget besvär av detta. I

redovisningen  av  resultaten  i  studien  har  alla  uppgifter  som  skulle  kunna  medföra

identifiering av någon enskild deltagare undvikits.
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Resultat

Vid bearbetningen av intervjumaterialet utifrån de tre inledande frågeställningarna (huvudte-

man) om upplevelsen av ”teknik”, ”kommunikation” resp. ”trygghet” urskiljdes inom dessa

tre teman sammanlagt sju delteman. Utöver studiens huvudintresse för dessa upplevelser av

telemedicinanvändningen urskiljs  i resultatet  även två delinnehåll  kring framtida önskemål

och rekommendationer för den fortsatta användningen av telemedicin i liknande behandling.

Resultaten redovisas nedan för varje huvudtema med följande delteman. Patienterna beteck-

nas P1 - P4, och färdighetstränarna F1 och F2. En översikt av studiens huvudteman och delte-

man ges i figur1.

Figur1: Teman och delteman utifrån analysen
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Telemedicinteknik

Teknikens fungerande

Telemedicintekniken fungerade vid alla tillfällen. Alla kunde se och höra varandra. Bild- och

ljudöverföringen avbröts aldrig, och det fanns ingen fördröjning i ljud eller bild. Ingen patient

eller  färdighetstränare hade  någon  negativ  synpunkt  på  den  tekniska  kvaliteten  på

telemedicinutrustningen, utan alla var nöjda.

P1: "Ja, det både hördes och syntes direkt"                                         

P4: "jag såg då alla"                                                                                           

P2: "var ju liksom ingen fördröjning av ljudet eller så något sådant där, utan 

det var så smidigt."                                                                                          

F2: "själva tekniken har funkat klanderfritt"

Initial upplevelse av telemedicin

Första sessionen med DBT-färdighetsträning via telemedicin upplevdes av vissa som jobbig,

men  obehagskänslan  försvann  och  det  blev  alltmer  naturligt  att  använda  telemedicin.

Telemedicintekniken upplevdes inte som ett hinder och glömdes bort ganska snabbt. Ton, bild

och bildhastighet gav studiedeltagarna en upplevelse av att befinna sig i samma lokal. 

P1:" Ja det var första gången [med telemedicin] när man som sagt tyckte att det

var obehagligt och att det kändes konstigt. […] Ja, jag blev ju jätteöverraskad i 

och med att det funkade så bra och att man inte märkte av det, för jag hade ju 

trott att det skulle störa mig hela tiden. Men det gjorde inte det." 

      P4: " Nä, det var, det blev helt naturligt det. [...] alltså tekniken spelar ingen  

roll [...]man reflekterade aldrig över att man satt…eh…med en bildskärm så 

där, så det är, det var ju naturligt."

P3:"sen vart det ju nästan som att dom var i rummet…man liksom glömde bort  

det här själva [telemedicin] ja"

F1: " Jo jag blev överraskad över att deltagarna så snabbt fann sig i tekniken  

[...] tog det så himla lätt, det var lite överraskande"
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Kommunikation

Kommunikation mellan deltagarna

Patienterna  var  engagerade  och  kommunikationen  flöt  på  bra.  Under  live  DBT-

färdighetsträning brukar patienterna  pratar  rakt  ut,  under färdighetsträning via  telemedicin

kom man överens om att lyfta handen när man ville prata för att underlätta turtagningen i

diskussioner. Patienterna upplevde att de var koncentrerade och uppmärksamma.

P1: "det flöt ju liksom bara på, de pratade ju också det var ju liksom 

inget konstigt att det var via det [telemedicin]där. "

P2: "ville man något så räckte man upp handen, skolklassaktigt"      

P4: "så att [medveten närvaro] den har ju funnits hela tiden"

En färdighetstränare upplevde att kommunikationen tog mer tid än utan telemedicin och båda

färdighetstränarna var överens att patienter kunde tankemässigt och känslomässigt koppla bort

sig från grupprocessen, men att man var medveten att detta även skedde vid ordinarie DBT-

sessioner när alla deltagare sitter i samma rum. Det upplevdes svårare med telemedicin att ha

alla patienter i fokus. Bägge  färdighetstränarna uppmärksammade att de behövde kunna ha

kontakt med varje enskild deltagare och att tekniken kan göra detta svårare. För att underlätta

kommunikationen tilltalade man varandra med namn.

F1:  "ibland så tror jag att gruppdeltagarna kopplade bort oss och fick vara lite

bortkopplad [...] gruppdeltagarna var väldigt engagerade ändå och 

uppmärksamma det tänker jag, det var då absolut inte mindre [än live i 

rummet].  Man kan bli för fokuserad [med telemedicin] på de som pratar på 

andra sidan så man har lite grann inte riktig [...] koll [vad som händer på den  

egna sidan]"

F2: "man har inte alla i fokus"
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Inkänning och möjlighet att läsa av varandra

Patienterna upplevde att de kunde läsa av och känna in de andra patienterna och färdighets-

tränarna via telemedicin och även att de blev förstådda. 

P2:"det är klart vart någon ledsen kände jag/förstod jag att den blev ledsen  

eller så"

Färdighetstränarna däremot kände sig tydligt osäkra i sin förmåga att kunna läsa av patienter

som de ser via telemedicin. En färdighetstränare uttryckte osäkerhet ifall patienterna förstod

hen. 

F1:"Ja  då  gruppdeltagaren  inte  säger  så  mycket  är  det  svårt  att  veta  en  

sinnesstämning som gruppdeltagaren är i, sitter hon och trycker på en fråga  

som hon inte vågar ställa eller är [...] hon inne i en speciell känsla eller [...] Jo

då är det svårare att läsa av [vid telemedicin jämförd med live]"

F2:" [under telemedicinanvändning] jag är otrygg vart jag har dem [...] det  

finns en osäkerhet hos mig [...] att öööö deltagarna på andra sidan inte riktigt  

har förstått och att den osäkerheten gör att det tar längre tid. Jag måste bli mer

säker på och det tar längre tid [jämfört med live] att etablera den säkerheten 

att det har gått fram eller så" 

Undervisningsmetoder

Alla  var  överens  att  man  saknade  användningen  av  whiteboard  i  undervisningen.

Färdighetstränarna kritiserades för att de pratade för mycket, dels inte förklarade tillräckligt.

Samtidig  fick  de  beröm  för  ett  bra  samspel.  En  del  av  tiden  användes  för  att  patienter

diskuterade hur de kunde applicera färdigheter till  sin vardag. Patienter var överens att de

önskade längre sessioner när telemedicin användes, för att ha mer tid att diskutera. 

   P3: "allt gick så fort, det var, det, L2 satt bara och babblade, L1 satt bara och  

babblade, man alltså det (höjer händerna), tiden var för kort [...]. Så att det  

vart bara rörigt och uppgifterna vart bara kaos (ler)."

P4:"Men den [whiteboard] saknade jag faktiskt ibland för det är lättare att få 

visuellt också [...]. Jaa. För ibland kan jag, jag vet ju inte, men det kan ha varit 

lättare att förstå vissa saker om man har haft den."
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F1:"Ja de fick ju berätta sina situationer och så pratade vi om det, och  

så  diskuterade  de  varandras  och kommentera  varandras,  så det  tänker  jag  

inte är någon skillnad mot övrig DBT [live]"

F2: "jag har inte varit uppe och ritat på tavlan fast än vi hade bestämt att vi  

skulle göra kedjor [kedjeanalys] på tavlan hos mig [...] utifrån deltagarnas […]

problembeskrivningar, situationsbeskrivningar"

Trygghet

Trygghet- otrygghet: olika aspekter

Känslan av otrygghet eller trygghet varierade bland deltagarna,men kopplas till olika saker.

Patienter  tänker  när  det  gäller  trygghet  på  hur  säkert  telemedicinsystemet  är  mot  olaga

intrång, hur de känner trygghet och tillit i gruppen och trygghet med färdighetstränarna.

 P1: "ja alltså jag har ju full tillit för alla som är där, [...] det är tekniken som 

jag inte har det för, ja man är ju rädd att det ska liksom komma ut till nån dator 

såna saker."

P3: "Ja, alltså, det är klart att, att man skulle ha mer tillit (pekar) om man  

sitter bredvid en, för det blir ju mer som att man får ju mer gemenskap (visar 

med händerna).. eller, jaa, [...] men i och med att  det är inom sjukvården så  

tycker jag att det är som att det spelar ingen roll därför att det är ju 

tystnadsplikt."

P4: "kände mig varken otrygg eller något sådant där, utan jag är väldigt öppen 

som person så att det, nää.”

Färdighetstränarna refererar i stället sin trygghet till sin förmåga att kunna leda gruppen, att

har  kontroll  över  grupprocesser.  Färdighetstränarna känner  tillit  till  varandra,  upplever  en

trygghet i varandra. De kände sig inte ensamma på var sin sida.    

F1: "telemedicin känns inte otrygg längre, den har varit ganska trygg hela tiden

tycker jag, det har inte ställt till så himla mycket"                                       

"så har man inte samma kontakt [med telemedicin] som man sitter i rummet  
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förstås (mycket gestikulerande) det kan ju göra att man ibland blir lite mer  

osäker på hur jag skall ta mig ur den  här situationen"

F2: "jag är mer otrygg [...] om vart deltagarna är, jag är mer otrygg om vart  

jag har dom, vart dom befinner sig [under telemedicinanvändning jämförd med 

live]"..."[den andra färdighetstränaren] agera på ett sånt sätt att jag var 

ganska eller jag var väldig trygg med på nått sätt att det skulle fungera."

Gruppkänsla 

I DBT-färdighetsträningen eftersträvas det att skapa en känsla av att man är en grupp med

samma problematik som nu gemensamt ska lära in färdigheter att hantera sina svårigheter.

Patienterna upplever att de blev en grupp känslomässig trots att de fanns på olika platser. 

P2: " för att nu för första gången om man jämför med alla andra grupper jag  

har gått i så känns det som att de här har jag något gemensam med, det har jag

inte känt med de deltagare i de andra [grupper där alla var i ett rum] grupper 

jag  har  varit  i,  utan  nu  för  första  gången  känner  jag  att  vi  har  samma  

bekymmer,  vi tänker  någorlunda  likadant,  har  samma sätt  att  vara  ungefär  

[...]. Det blev på så sätt två grupper men ändå en grupp på något vis [...] jag  

tycker att den blev bra ändå även  fast vi var många mil ifrån varann"

Färdighetstränarna däremot känner att de behöver arbeta mer för att få en grupp när de bildar

en helt ny grupp av två tidigare grupper. Färdighetstränarna är dock inte säkert om detta beror

på att man använde telemedicin, eller att man sammanförde två tidigare existerande grupper.

F1: "jag tror man måste jobba vidare på att få ihop gruppen 

[telemedicinanvändning]"

Förbättringar

Man önskade under sessionerna kunna använda whiteboard, ha längre sessioner, att ta bort

den  lilla  egenbilden  på  tv-skärmen  och  andra  störande  ljud  som  t.ex.  klockor.

Färdighetstränarna upplevde att den använda sittplaceringen inte var optimal för att kunna ha

kontakt med varje deltagare, man ansåg att man behöver förändra något där.
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F1: "jag tror man får tänka på hur man sitter, [när man använder telemedicin]  

att  man  verkligen  provar  ut  så  att  när  personen  tittar  upp  att  man  har   

möjlighet att fånga blicken, att inte bara säga namnet" 

Preferenser

De flesta  deltagare  skulle  föredra DBT-färdighetsträning  i  en  större  grupp än tre  och där

gruppen  träffas  på  en  och  samma  geografiska  plats,  medan  en  alltid  skulle  föredra  tele-

medicin. En kände det positiv att det blir färre personer i samma rum p.g.a. av telemedicin,

något som upplevdes som befriande. En ansåg också att telemedicin ger möjlighet till  mer

anonymitet, risken att känna igen andra patienter i vardagen på hemmaplan blir mindre när

hälften av gruppen bor på annan ort, något som upplevdes positivt. Att man inte behöver resa

långt ansågs som en annan fördel med telemedicin.

P1: "det är ju just det här att som sagt på såna här ställen som inte är så stora 

orter då är det där [telemedicin] skitbra. För hellre liksom ha det så än att dom

ska ta bort det helt och hållet för att det är ju för få personer."

F2: "tre är ytterst lite så jag tror jag skulle välja färdighetsträningen, en större 

grupp via telemedicin"

P2: "Det var ju smidigt, istället för att man skall åka fram och tillbaka" 

F1:" absolut att vi ska fortsätta för jag tycker så här att telemedicin är för mig 

att använda gruppbehandling, vi skall bara lära oss mer"

Det fanns bland de deltagande patienterna en variation i bakgrundsfaktorer och erfarenheter

som naturligtvis skulle kunna ha inverkan på upplevelserna av färdighetsträningen. Vid inter-

vjuerna noterades deras ålder, utbildning, sysselsättning, datormediavana, tidigare användning

av  telemedicin,  bostadsort  och  längden  på  redan  genomgången  DBT-behandling.  Även

situationen kring hur intervjun genomfördes kan tänkas spela roll. Så långt som det är möjligt

har intervjumaterialet  också granskats utifrån möjlig  inverkan av sådana faktorer.  Det har

dock inte i det begränsade underlaget kunnat ses några exempel på att enskilda patienters eller

färdighetstränarnas uppfattningar om telemedicinbehandlingen skulle vara tydligt relaterade

till någon av de nämnda faktorerna.
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Diskussion

Studiens  syfte  är  att  undersöka  hur  telemedicintekniken  fungerar,  hur  patienterna  och

färdighetstränarna  upplever  telemedicintekniken,  hur  kommunikationen  via  telemedicin

uppfattas och om de känner sig trygga.

Studien visar att i det här fallet att telemedicin fungerade felfritt rent tekniskt. Patienterna

vande sig  snabbt  vid telemedicintekniken,  glömde bort  den  och beskriver  upplevelsen  av

telemedicin genomgående positivt.  Även färdighetstränarna är väsentligen positivt inställda

till att använda telemedicintekniken, men ser dock samtidigt vissa svårigheter. De upplever

sig osäkrare  i  sin  förmåga att  känna sig in  i  patienterna,  att  kunna leda  gruppen och att

kontrollera  grupprocessen,  jämfört  med  traditionell  DBT-färdighetsträning.  Att  patienterna

verkar  vara  mera  bekväma  med  behandling  via  telemedicin  än  sina  behandlare

överensstämmer med tidigare studier (Meyers, & Turkey, 2013; Glueck, 2013).

Konstaterandet att patienternas fördelar med att behandling kan erbjudas, att det blir mindre

resväg och att man kan vara mera anonym, alltså att  "telemedicin ökar tillgängligheten och

bekvämligheten  för  patienterna,  inte  nödvändigtvis  gäller  för  [behandlaren]" (Meyers,  &

Turkey,  2013,  sid  401),  bekräftas  med  undersökningen.  Vidare  är  patienterna  och

färdighetstränarna överens om att den verbala kommunikationen inte hindras av telemedicin,

medan det  i  den ickeverbala  kommunikationen  däremot  upplevs  skillnader.  Patienterna  är

tillfreds med sin förmåga att kunna känna in och att bli förstådda, medan färdighetstränarna

känner en större osäkerhet och otrygghet om de missar något i kommunikationen och om de

själva blir förstådda. Med all säkerhet känner färdighetstränarna ett starkare ansvar och behov

av att  kunna läsa av patienterna  än vad patienterna  själva  känner.  Då man utgår  från  att

patientgruppen  är  emotionell  instabil,  ibland  suicidnära,  och  att  dissociation  är  ett  vanlig

förekommande fenomen är det förståeligt att ledarna vill kunna veta i vilket psykiskt läge

patienter befinner sig, om de lyssnar, är fokuserade eller dissocierade. Just att läsa av den

ickeverbala  kommunikationen  verkar  vara  den  huvudsakliga  svårigheten  som upplevs  av

färdighetstränarna med telemedicin. Färdighetstränarna är också övade i att som viktiga inslag

i arbetet uppmärksamma sina egna tankar, känslor och kroppsreaktionen, att bli medvetna om

tankar  och  känslor  kring  trygghet  och  otrygghet.  I  en  studie  från  Tromsö  poängteras  att

ickeverbal kommunikation blir mindre i telemedicinanvändning. Samtidig måste anmärkas att

den studien gjordes under en tid där videokvaliteten i realtid var betydlig sämre (McLaren,

2003) än den som förekom i denna studie. 

18



Intressant här är att vi idag alla är vana att titta på film, på bio, på teve på datorn nu även på

läsplattor och i mobiler. Troligen håller de flesta med om att större bilder är angenämare att

titta  på,  det är en av anledningarna varför många införskaffar  sig stora skärmar.  Men har

någon kommit på idén att vi inte kan läsa av känslor när vi ser på filmer? Visst kan man nu

argumentera  att  skådespelare  är  tränade att  tydligt  gestalta  känslor,  medan vissa patienter

kanske snarare försöker dölja sina känslor. Klart understryks emotioner genom regissörens

klippning. Samtidig är det sedan länge en rutin och ett krav inom psykoterapeututbildning i

KBT att filma patienten i samtalen för att handledaren därigenom kan följa och korrigera den

blivande psykoterapeutens arbete. Skulle detta ses meningsfullt om handledaren inte skulle

kunna avläsa patientens känslouttryck?  Om svaret vore nej, vad är då skillnaden mellan att

titta på film och telemedicin? En skillnad är att vi vid psykoterapihandledning ser patienten i

helfigur. I klinisk vardag är vi medvetna om att många patienter kan sitta ganska stilla med

överkroppen, men samtidig visa en rastlöshet och oro i underkroppen. I pilotstudien valdes av

färdighetstränarna att bara visa deltagarnas överkroppar för att göra ansiktena större och för

att skapa intrycket av att sitta vid samma bord. Denna inzoomning berövar dock situationen

möjligheten  till  information  om deltagarnas  övriga kroppsuttryck.  Men den kanske största

skillnaden mellan att titta på film och använda telemedicin kan anses vara möjligheten till

interaktion. 

En intressant jämförelse här är forskningen om s.k. spegelneuroner. Dimberg (2007) visade i

sin forskning  att människor reagerar omedvetet med samma ansiktsuttryck som de exponeras

för hos en annan person. Det intressanta är att personer som reagerade omedvetet hade en

egen  upplevelse  av  den  emotion  den  andres  ansikte  uttryckte.  Havensköld  och  Risholm

Mothander (2011) tror att ”spegelneuroner ligger till grunden till denna förmågan och att de

fungerar […] som en nedärvd biologisk förutsättning att läsa andras  ”psykiska värld” och

som  en  neural  bas  för  intersubjektivitet  och  empati” (s.175).  Forskningen  kring

spegelneuroner  bedrivs  genom att  försökspersoner  tittar  på bilder  eller  på  film och deras

känsloreaktioner registreras. Om bilder eller film i den här forskningen fungerar tillräcklig väl

för att få tydligt differentierade känsloreaktioner är det rimligt att en hög grad av information

om känslotillstånd kan förmedlas även via telemedicin.

Kanske handlar otrygghetskänslan att inte kunna läsa av känslorna och personernas tillstånd i

betydande utsträckning om föreställningar och en ovana, mera än om en faktisk svårighet.
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Dunstan  och  Tooth  beskriver  (2012)  att  man  även  i  Australien  har  ifrågasatt  den  ringa

användningen av videokonferenser för psykologisk behandling.  Forskningsresultat  visar att

behandlare  undvek telemedicin  i  behandling  p.g.a.  föreställningar  om att  den  terapeutiska

alliansen  kommer  att  vara  nedsatt,  att   ickeverbala  budskap  kommer  att  vara  svåra  att

upptäcka  och  att  utrustningen  kommer  att  bli  besvärlig  att  använda.  Föreställningarna

grundade sig i ovanan att använda telemedicin. Därför testade man i en pilotstudie att vänja

psykologistudenter  vid  medieanvändning  genom  att  bygga  in  det  som  praktik  under  ut-

bildningen. Denna studie visade bra effekt, tillvänjning minskar negativa förväntningar och

negativ utfall i telemedicinanvändning.

Om nu tekniken skulle försvaga förmågan att kunna läsa av blir färdighetstränarna tvungna att

lita på att ledaren på den andra sidan av telemedicin kan läsa av patienterna på sin sida och att

hen själv har patienterna på sin egen sida under observation, så att varje ledare på sin sida

skulle  kunna  bemöta  sina  patienters  behov.  I  denna  studie  upplevs  sittanordningen  som

försvårande för att kunna läsa av patienterna på den egna sidan. För att alla skulle synas bra

på skärmen satt man uppradade mittemot varandra, något som ledde till att färdighetstränarna

har  patienterna  på  sin  sida  i  sin  periferi.  Här  skulle  man  kunna  prova  en  modifiering  i

framtiden, där ledaren sitter lite längre bak och patienterna sitter i halvprofil mot skärmen, att

man närmare sig en halvcirkel,  så att  varje  färdighetstränare har  patienterna  på sin sida i

synfältet.  

En färdighetstränare kommenterar att det var bestämt att hen skulle göra s.k. kedjeanalyser på

whiteboard med patienternas exempel,  men att  hen aldrig gjorde det. Hen hade då behövt

ändra kamerainställningen, något som upplevs som störande och belastande. Det är av yttersta

vikt att  användandet  av telemedicin inte blir  en betydande ökad belastning för färdighets-

tränarna om man ska tänka sig att beredskapen att använda telemedicin ska öka. Inte heller får

undervisningen  bli  enformig,  reducerad  till  verbal  "frontal"  undervisning,  något  som

kritiserades av en patient. Det behövs lätthanterliga tekniska lösningar för att skapa varierande

pedagogiska undervisningsformer.

Akut suicidalitet och aggressivitet har i tidigare forskningen angetts som exklusionskriterier

för telemedicin när patienten fanns ensam på ena sidan och behandlaren ensam på sin sida av

telemedicin (Myers & Cain, 2008). I den behandling som studeras här är ingen patient ensam,
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utan någon färdighetstränare vid sin sida. Problematiken kring just detta exklusionskriterium

aktualiseras därför inte i den behandling som undersöktes i denna studie.

Alla deltagare i studien är positivt inställda till  att fortsätta med DBT-färdighetsträning via

telemedicin.  Ledarna känner utvecklings-  och träningsbehov,  och man vill  kunna använda

rollspel,  kedjeanalys  och  visa  bilder  i  undervisningen.  Just  i  frågan  om  att  förfina

undervisningen synliggörs ett behov av samarbete med IT- specialister, utbildare i användning

av telemedicinteknik och klinisk personal. Frågan kring förmågan att läsa av, känna in via

telemedicin skulle vara mycket intressant att forska mera i. 

Metoddiskussion

"Eftersom  kvalitativ  forskning  arbetar  med  relativ  små  och  syftesbestämda  eller  icke-

slumpmässiga urval är möjligheten att generalisera begränsad eller inte möjligt"  (Larsson,

2005, sid 118,). Denna studie ger inte resultat som kan anses generaliserbara, däremot kan

studien ge fingervisningar för fortsatt forskning. I denna studie tillfrågades alla som deltog i

pilotprojektet DBT-färdighetsträningen via telemedicin. Alla tackade ja. En patient hoppade

av gruppen efter en gångs närvarande p.g.a. personliga skäl. Denna patient ville därefter inte

delta  i  studien  och därför  är  hens  uppfattning  av telemedicin  okänt.  Alla  andra  deltagare

intervjuades. Patienterna har varit olika länge i DBT-behandling. Detta skulle kunna inverka

på hur trygg man är i behandlingen och därmed kunna påverka hur benägen man är att prova

behandlingen under nya former, som via telemedicin. Men inga sådana skillnader framkom

dock i intervjuerna. Deltagarnas egna datavanor och erfarenhet av telemedicin skulle kunna

påverka  upplevelsen  av  telemedicinanvändningen,  men  inte  heller  här  syns  skillnader  i

intervjusvaren.  Även andra möjliga  konfounders  som utbildning,  sysselsättning  eller  ålder

eller  om  intervjun  skedde  live,  via  telemedicin  eller  telefon  resulterar  inte  i  speciella

svarsmönster.  Ett  operationaliserat  värde av patienternas sjukdomstyngd och funktionsnivå

kan vara intressant för framtida forskning. Har graden av emotionell instabilitet en inflytande

hur väl användning av telemedicin fungerar?

Troligen spelar utgångspunkten att alla deltagare bor i inlandet en roll. De flesta är överens

om att man skulle föredra behandlingen i en större grupp på plats, men då denna möjlighet
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inte finns vill man hitta en lösning. Man kan fundera på om inlandsbor är mera är benägna att

prova nya möjligheter,  att acceptera en "näst-bäst" lösning än personer som bor i tätorten.

Intervjuaren deltog inte i patienternas behandling. En patient hade träffat intervjuaren flera år

tidigare  i  ett  behandlingssammanhang.  Detta  kan  ha  påverkad  patientens  sätt  att  svara,

samtidig är det mindre trolig att det skulle höja svaren i riktning mot positiva, eller negativ

upplevelsen eftersom intervjuaren  inte  har  antytt  att  någon svarsriktning skulle  vara mera

önskvärd en den andra. Däremot kan man tänka sig att undersökarens egen bakgrund som en

del i ett DBT-team kan ha inverkat på hennes sätt att ställa frågor, att intervjua.

De två färdighetstränarna som intervjuades är kolleger till  undersökningsledaren, detta kan

hypotetiskt minska eller öka färdighetstränarnas öppenhet i sina svar. Ledarna svarar dock

mycket öppet och båda vill få fram användbar information för framtida överväganden om att

fortsätta med telemedicintekniken.

Slutsatser och rekommendationer

Sammanfattningsvis  togs  DBT-  färdighetsträningen  via  telemedicin  emot  positivt  av

patienterna. Telemedicin har också fungerat väl för denna begränsade grupp av patienter med

emotionellt instabil personlighetsstörning. Även färdighetstränarna uttrycker sig positiva till

att fortsatt använda telemedicin, men beskriver också vissa svårigheter och vill lära sig mer

och förbättra sig.

För att göra undervisningen mer varierande och för att få in fler av de pedagogiska verktyg

som  används  i  sedvanlig  DBT-färdighetsträning  behövs  nya  tekniska  stöd  som t.ex.  kan

ersätta användandet av whiteboarden. Man behöver också bli mera tränad i att smidigt kunna

länka in redan förberedda presentationer från datorn till gruppen. Det behövs även ett testande

för att får en mera optimal sittplacering av deltagarna. Vissa nya "spelregler", som att man

räcker upp handen innan man pratar och att man säger namnet på den man riktar sig till, hade

redan  skapats  i  den  här  behandlingen.  Att  inte  avbryta  varandra  är  också  viktigare  vid

användning av telemedicin.  Då en del av dessa anpassningar ändå tar  längre tid kan man

behöva överväga om sessionerna vid telemedicin förlängs något. Det är önskvärt att klinisk

personal får samarbeta med IT-specialister och IT-utbildare för att förfina telemedicintekniken

och användningen. Varför inte också lägga in träning i användning av telemedicin redan i
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svenska utbildningar till psykolog, läkare m.fl. yrkesgrupper? Det behövs fortsatt utprovning,

utbildning och forskning för att utveckla de stora möjligheterna i telemedicin.
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Tillkännagivanden

Ett stort tack till alla informanter, som delat med er av era erfarenheter, och ägnat en del av er

fritid till att vara med i undersökningen. Tack till den psykiatriska verksamhetens sekreterare

som har underlättat mitt arbete genom att skriva ut alla intervjuer. Tack till mina handledare

som har väglett och kommit med många kloka tankar. Tack till min familj som gav mig

utrymme om att skriva, som stod ut med mig.
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Bilaga 1

Hej,

jag  heter  Deborah Mattiasson.  Jag är  leg.  psykolog på Lycksele  psykmottagning  och går

psykoterapiutbildningen, där jag ska skriva en C-uppsats.

Jag vill undersöka hur deltagarna och gruppledarna upplever det är att vara med i 

DBT-färdighetsträningen via videolänk.

Din åsikt är viktig,  för att vi  ska kunna utveckla ett  bra behandlingsutbud även för

glesbygden!

Det är så klart helt frivillig att delta, du kommer inte behandlas annorlunda om du deltar eller

om  du  tackar  nej  till  undersökningen.  Dina  svar  kommer  att  behandlas  anonymt,  ingen

kommer få veta vem som har sagt vad. Skulle du ändra dig får du naturligtvis avbryta ditt

medverkande.

Namn:

Ring in svaret som gäller dig:

Jag ställer upp på att fylla i ett formulär och medverkar i en intervju som tar cirka en timme.

Intervjuerna sker i x respektive i y.

Ja Nej

Deborah Mattiasson får  ta  del  av videoinspelningen från färdighetsträningssessionerna  för

undersökningen. Alla inspelningar kommer att raderas efteråt. Det är inte innehållet, det som

sägs, som undersöks, utan det är hur det fungerar med videolänk/telemedicin. 

Ja Nej

Din namnteckning: 

Med vänlig hälsning

Deborah Mattiasson, leg. Psykolog, Psykiatrisk klinik Lycksele, Södra Lappland

30



Bilaga 2

DBT-patienter:

Hur gammal är du?

Vilken utbildning har du gått?

Vilken sysselsättning har du?

jobbar du ?

Går du utbildning?

Är du sjukskriven?

Är du arbetslös?

Föräldraledig?

Har du tidigare varit med i DBT-färdighetsträingen?

När började du med som DBT-färdighetsträningen?

Hur många moduler har du varit med?

Den här gången, hur många sessioner har du varit med?

Dem gånger du inte var med, vad var anledningen?

Har du tidigare använd telemedicin i vården?

→om ja: på vilket sett?

Använder/använd du privat, eller i utbildningssyfte    

hur ofta?

1. Skype?

2. chatt?

3. Adobe connect eller något liknande ?

4. sociala medier?
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Innan du skulle ge färdighetsträningen via telemedicin, 

→gjorde du något annorlunda p.g.a. telemedicintekniken?

→vilka förväntningar hade du?

→vilka farhågor hade du?

Under färdighetsträningen via telemedicin, 

→gjorde du något annorlunda p.g.a. telemedicintekniken?

→hur upplevde du färdighetsträningen via telemedicintekniken?

Med vilka känslor har du avslutat färdighetsträningen?

Har känslorna något samband med  telemedicintekniken?

Hur tänker du idag över att använda telemedicin för DBT-färdighetsträningen?

Vad var det bästa som hände under DBT-färdighetsträningen?

Finns samband med telemedicin?

Vad var det värsta som hände under DBT-färdighetsträningen?

Finns samband med telemedicin?

Teknik:

Hur tyckte du det fungerade tekniskt?

När du tänker tillbaka har tekniken strulat någon gång?

→hur ofta?

Stal tekniken tid?

Hörde du vad som sas?

Var det lätt att förstå vem som pratade?

Kunde du se alla? 

Kunde alla se varandra?

Kunde alla se whiteboarden?
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Kontakt:

Hur blev kontakten i gruppen:

Blev det en färdighetsträningsgrupp eller känns det att det var två grupper?

Hur blev gemenskapen?

Går det att känna stämningen i gruppen på andra sidan av telemedicinrutan lika bra som den i

rummet?

Såg du vad som hände i dem andra? Finns det skillnader med att ser vad som händer i rummet

och på andra sidan rutan?

Hur gjorde du med förberedning inför sessionerna?

Blev det annorlunda jämförd med när träningen var bara på plats?

Fanns  det  gånger  där  du  kände  att  du  tappade  kontakten  med  någon  på  grund  av

telemedicintekniken?

Kan du beskriva ett exempel?

Trygghet: 

Hur kändes det att har färdighetsträningen via telemedicin?

Kände du dig mera trygg/osäker än under vanlig färdighetsträningen?

Fanns  det  en  situation  du  kände  dig  otrygg?  Kan  du  berätta?  Handlade  otryggheten  om

telemedicintekniken eller något annat?

Kände du dig mera ensam på din sida än under vanlig färdighetsträningen, eller var det en mer

känslan av ett gemensam projekt än under vanlig färdighetsträningen?

Kände du mer eller mindre tillit till deltagare beroende på telemedicin?

Kände du dig trygg med att bara ha en ledare på din sida?

Kände du dig trygg/otrygg med att har halva gruppen flera mil bort?

Fanns det en skillnad i tilliten mellan dem du satt i rum och dem du såg via video?

Gick du ut någon gång under DBT-färdighetsträningen?

Följde någon efter?

Nej? Hur blev det?
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Koncentration:

Förbättrade eller försämrade telemedicintekniken koncentrationen?

Hur gick det med tur-tagning?

Hur var din medveten närvarograden, jämförd med färdighetsträning på plats?

Mera fokuserad/distraherad?

Inlärning:

Vad lärde du dig under DBT-färdighetsträningen?

Använder du nu nya färdigheter?

Har det hänt något i ditt liv under tiden av  DBT-färdighetsträningen?

Har det med  DBT-färdighetsträningen att göra?

Var det lika lätt/svårt att  förstå vad dem försökte lära ut som i färdighetsträning på plats?

Eller lättare, eller svårare?

Hur gick det att får in det i livet vad ni pratade om i gruppen?

Har dem använd samma undervisningsmetoder som när det inte var via telemedicin? Fungerar

dem tidigare använda metoder lika bra?

Vad skulle behövas för andra undervisningsmetoder?

Var det spännande, eller tråkiga sessioner?

Handlar detta om tekniken

Finns det något som du tycker var bättre med att har telemedicin än färdighetsträningsgruppen

på en plats?

Finns  det  något  som  du  tycker  var  sämre  med  att  har  telemedicin  än

färdighetsträningsgruppen på en plats?

Blev du överraskat över något?

Har du förändrad något under färdighetsträningens gång?

Lärde du dig någonting?
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Om du fick välja mellan färdighetsträningen på plats eller färdighetsträningen via telemedicin

vad skulle du välja?

Om du fick välja mellan ingen färdighetsträningen  eller färdighetsträningen via telemedicin

vad skulle du välja?

Om  du  fick  välja  mellan  liten  färdighetsträningsgrupp  (1,  2,  3  patienter)  på  plats  eller

färdighetsträningen via telemedicin vad skulle du välja?

Gruppen var  inte  jämt  fördelat  mellan  x och y.  Tror  du att  det  har  ett  inflytande  på hur

färdighetsträningen fungerar?

Tycker du att man ska fortsätter med DBT-färdighetsträningen via telemedicin?
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DBT-färdighetstränare:

Hur gammal är du?

Vilken utbildning har du gått?

Vad jobbar du med?

Har du tidigare varit DBT-färdighetstränare?

När började du med som DBT-färdighetstränare?

Hur många gånger har du varit DBT-färdighetstränare?

Den här gången, hur många sessioner har du varit med?

Har du tidigare använd telemedicin i vården?

→om ja: på vilket sett?

Använder/använd du privat, eller i utbildningssyfte    

hur ofta?

1. Skype?

2. chatt?

3. Adobe connect eller något liknande ?

4. sociala medier?

Innan du skulle ge färdighetsträningen via telemedicin, 

→gjorde du något annorlunda p.g.a. telemedicintekniken?

Under färdighetsträningen via telemedicin, 

→gjorde du något annorlunda p.g.a. telemedicintekniken?
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Teknik:

Hur tyckte du det fungerade tekniskt?

När du tänker tillbaka har tekniken strulat någon gång?

→hur ofta?

Stal tekniken tid?

Hörde du vad som sas?

Var det lätt att förstå vem som pratade?

Kunde du se alla? 

Kunde alla se varandra?

Kunde alla se whiteboarden?

Kontakt:

Hur blev kontakten i gruppen:

Blev det en färdighetsträningsgrupp eller känns det att det var två grupper?

Hur blev gemenskapen?

Går det att känna stämningen i gruppen på andra sidan av telemedicinrutan lika bra som den i rummet?

Ser du vad som händer i patienterna? Finns det skillnader med att ser vad som händer i rummet och på andra

sidan rutan?

Hur gjorde du med förberedning inför modulerna?

Blev det annorlunda jämförd med när träningen var bara på plats och även din kollega?

Trygghet: 

Hur kändes det att har färdighetsträningen via telemedicin?

Kände du dig mera trygg/osäker än under vanlig färdighetsträningen?

Kände du dig mera ensam på din sida än under vanlig färdighetsträningen, eller var det en mer känslan av ett

gemensam projekt än under vanlig färdighetsträningen?
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Kände du mer eller mindre tillit till din arbetskollega beroende på telemedicin?

Kände du dig trygg med att vara själv som färdighetstränare på en sidan?

Kände du dig trygg att har din arbetskollega flera mil bort?

Fanns det en skillnad i tilliten mellan dem du satt i rum och dem du såg via video?

Koncentration:

Förbättrade eller försämrade telemedicintekniken koncentrationen?

Hur gick det med tur-tagning?

Hur var medveten närvarograden, jämförd med färdighetsträning på plats?

Mera fokuserad/distraherad?

Inlärning:

Hur gick det med inlärningen för patienterna?

Var det lika lätt/svårt att får patienterna att förstå vad du försökte lära ut som i färdighetsträning på plats?

Eller lättare, eller svårare?

Hur gick det med generaliseringen för patienterna?

Kunde du använda samma undervisningsmetoder? Fungerar dem tidigare använda metoder lika bra?

Vad skulle behövas för andra undervisningsmetoder?

Finns det något som du tycker var bättre med att har telemedicin än färdighetsträningsgruppen på en plats?

Finns det något som du tycker var sämre med att har telemedicin än färdighetsträningsgruppen på en plats?

Blev du överraskat över något?

Har du förändrad något under färdighetsträningens gång?

Lärde du dig någonting?
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Om du fick välja mellan färdighetsträningen på plats eller färdighetsträningen via telemedicin vad skulle du

välja?

Om du fick välja mellan ingen färdighetsträningen  eller färdighetsträningen via telemedicin vad skulle du

välja?

Om du fick välja mellan liten färdighetsträningsgrupp (1, 2, 3 patienter) på plats eller färdighetsträningen via

telemedicin vad skulle du välja?

Gruppen var inte jämt fördelat mellan x och y. Tror du att det har ett inflytande på hur färdighetsträningen

fungerar?
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