Fremtidens psykiatri er understøttet af teknologi
Digitale løsninger giver fleksibilitet og tilgængelighed
– men virker de?
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TELEPSYKIATRISK CENTER
Hvem er vi?

Telepsykiatrisk Center er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark.

Hvad arbejder vi
med?

Udvikling, implementering og forskning i digitale forebyggelses- og
behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser.

Vi samarbejder
med:

Andre afdelinger, virksomheder og behandlere for at forbedre og udvikle
teknologier til mennesker med psykisk sårbarhed.

Vores
kerneopgave er:

At fremme mental sundhed og sikre, at mennesker med psykiske lidelser
gennem brug af digital teknologi får støtte og behandling, som hjælper dem
til at leve et godt liv.

FORSKNINGSENHEDENS MÅL OG VISION
Vores primære mål er

Vores vision er at

•- at udvikle, gennemføre og publicere

•- vores forskningsprojekter kan bidrage til at

forskningsprojekter inden for e-mental

skabe lettere tilgængelig behandling og større

sundhed og telepsykiatri, der kan bidrage til

sammenhæng i de psykiatriske

bedre forebyggelse, udredning, behandling

behandlingstilbud, hvormed både kvalitet og

og efterbehandling i Psykiatrien, baseret på

effektivitet øges til gavn for patienter,

digitale løsninger.

pårørende og behandlere.

HVILKE TEKNOLOGIER ANVENDER VI?

Internetprogrammer

Apps

Videosamtaler

Virtual reality

Augmented reality

Biofeedback

HVILKE LIDELSER FORSKER VI I?

Angst

Depression

Alkoholmisbrug

Personlighedsforstyrrelser

Binge Eating Disorder
(BED)

Anoreksi i sport

VIRKER DET?
• Ja, patienterne vil gerne bruge en app i stedet for papir og blyant. Det vil
behandlerne også gerne, men der skal afsættes tid til oplæring og vedligeholdelse.
• Internetprogrammer med skriftlig psykologstøtte har vist god effekt på lettere
tilstande af depression, angst og spiseforstyrrelsen BED. Men vi ved ikke, om det
virker i de svære tilfælde.
• Selvhjælpsprogrammer er under udvikling og afprøvning til depression, angst, BED
og alkolholmisbrug. De er billige og tilgængelige, men der er muligvis højt drop-out,
fordi man ”skal klare det selv”.
• Telepsykiatriske løsninger er et supplement og en fleksibel løsning, men skal ikke
erstatte menneskelig kontakt. Vores projekter viser, at jo mere patienterne bruger
kontakten til psykologen, jo større er chancen for at gennemføre og få effekt.

NU DYKKER VI NED I VIRTUAL REALITY TIL ANGST

Forskningsspørgsmål?
• Kan en virtuel verden fremkalde angst, hvis man udsættes for det, man frygter
mest?
• Kan man ved eksponering i VR (i trygge omgivelser) hjælpe patienter med at
møde deres angst i den virtuelle verden, inden man skal ud i den virkelige
verden?
• Er det en hjælp for patienten at blive udsat for ”værre scenarier” i VR, end man
vil opleve i virkeligheden?
• Kan vi ved hjælp af biofeedback (sved og puls), tilpasse eksponeringen til
patienten, så det hverken bliver for svært eller for let?
• Kan vi på sigt give VR-udstyret til patienten, som træner i eget hjem?
• Virker VR bedre end (eller lige så godt som) traditionel behandling?

Målgrupper
Den store andel af patienter med social angst, som dropper ud fra
eller ikke opsøger, traditionel behandling.
Patienter, som ønsker hjemmebehandling som alternativ eller
supplement til behandling på en psykiatrisk afdeling.
Personer med subkliniske socialfobiske symptomer, som endnu ikke
har udviklet egentlig sygdom.

Eksponeringsscenarier

Cafeteria
Man kommer ind i et
cafeteria, henter mad og
skal finde et sted at sætte
sig blandt andre
mennesker. De andre
virker irriterede.

Jobsamtale

Bustur

Man kommer ind i et
mødelokale, hvor der i
forvejen er tre personer.
De stiller spørgsmål og
reagerer på svarene (mere
eller mindre passende og
forventeligt).

Man skal stå på en bus og
køre en længere tur. Man
skal stå af ved bestemt
stop. Skærm med info om
stoppested virker ikke, så
man skal spørge
medpassager/chauffør om
hjælp.

Foreløbige resultater
• VR-film kan udløse angstreaktioner - og dermed kan man arbejde med angsten.

• Feasibility studiet tyder på, at patienterne tager godt imod udstyret og filmene.
• Vi er i gang med at indsamle data på patienter, som har fået en af følgende tre interventioner:

• VR-eksponering
• Traditionel eksponering

• ”Placebo VR” (svømme med delfiner)
• Resultater på behandlingseffekten og biofeedback forventes klar i 2023-2024.
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