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Medborgarpanel 2 - mars 2012 
– behandling via Internet  
 
Varför är det här ett aktuellt område? 
Internet skapar nya möjligheter för behandling vid vissa besvär och sjukdomar. 

Den behandlingsmetod som framför allt används är självhjälpsprogram som 

baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT).  

 

Internetbaserade självhjälpsprogram har visat sig ha god effekt vid flera olika  

besvär och sjukdomar t.ex. sömnsvårigheter, nedstämdhet och oro/ångest. 

Forskning visar att för vissa personer så fungerar behandling via Internet lika bra 

som traditionell behandling. Internetbaserad behandling utgör ett av flera olika 

behandlingsalternativ. 

 

Behandlingen går till så att en läkare i samråd med patienten bedömer om 

Internetbehandling kan vara lämplig. Patienten genomför sedan på egen hand ett 

självhjälpsprogram via Internet. Patienten läser texter, svarar på frågor och 

kommunicerar via Internet. En behandlare finns tillgänglig för stöd under 

behandlingstiden.   

 

Internetbehandling är ett sätt att öka tillgängligheten till psykologisk behandling. 

Varje behandlare kan hjälpa fler patienter och patienten väljer själv var och när 

han/hon ska genomföra de olika delarna i programmet. 

 

Varför en medborgarpanel om detta område? 
Syftet med denna medborgarpanel är att inhämta synpunkter från kronobergarna om 

behandling via Internet. Synpunkterna från medborgarpanelen utgör en del av 

underlagen för arbetet med att öka tillgängligheten till behandling vid olika besvär 

och sjukdomar i Landstinget Kronoberg.  

 

 

Frågor till panelen 

 Skulle du kunna tänka dig att få någon form av behandling via Internet? 

 Om du vid ett läkarbesök blir rekommenderad behandling via Internet för 

den åkomma du sökt för skulle du vilja prova det? 

 Vilka möjligheter kan du se med att delta i ett behandlingsprogram via    

       Internet? 

 Vad skulle kunna vara hinder för dig att delta i ett behandlingsprogram    

via Internet? 

 Tycker du att Landstinget Kronoberg ska prioritera införandet av 

Internetbaserade behandlingsprogram för att öka tillgängligheten till 

behandling vid t.ex. sömnbesvär, nedstämdhet och oro/ångest? 

 

Vilka har deltagit i denna medborgarpanel? 
Befolkningen i Kronoberg består av cirka 184 000 invånare. Av dessa är ungefär 

154 000 invånare 15 år eller äldre.  

 

Alla som är 15 år eller äldre, är bosatta i Kronobergs län och inte har politiska 

uppdrag i Landstinget Kronoberg kan anonymt delta i medborgarpanelen. 329 av 



                                                                                       

panelens 400 deltagare svarade på denna enkätundersökning som genomfördes i 

mars 2012. 

 

79 % av paneldeltagarna är mellan 41-79 år. I åldersgrupperna 15-19 år och i 

åldersgruppen över 80 år finns få deltagare. Erfarenheter från Sveriges kommuner 

och landstings medborgarpanelprojekt visar att det är svårast att rekrytera de riktigt 

unga och de äldsta. Det kan krävas andra former för dialog för att nå dessa grupper.  

 

Åldersfördelning 
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67 % av paneldeltagarna är kvinnor. Erfarenheter från andra landstings 

medborgarpaneler ger en liknande bild. Medborgarpaneler i kommunerna brukar ha 

en jämnare könsfördelning. En tänkbar orsak kan vara att hälso- och 

sjukvårdsfrågor i större utsträckning intresserar kvinnor. 

 

Fördelning kvinnor och män 

 
 

 

 

 

 



                                                                                       

55 % av paneldeltagarna har utbildning på högskolenivå. Erfarenheter från andra 

landsting ger en liknande bild.  

 

Utbildningsnivå 
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Informationsspridning om medborgarpanelen har framförallt skett genom 

förtroendevaldas dialog med medborgarna, via media och Landstinget Kronobergs 

hemsida. Samtliga kommuner är representerade i medborgarpanelen. 

 

Fördelning av enkätdeltagare per kommun 

Kommun Procent % 
Alvesta 7,9 
Lessebo 6,4 
Ljungby 10,6 
Markaryd 2,1 
Tingsryd 4,0 
Uppvidinge 3,3 
Växjö 62,0 
Älmhult 3,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

Hur har paneldeltagarna svarat på frågorna? 
 
Skulle du kunna tänka dig att få någon form av behandling via 
Internet? 

 
     

Mer än hälften av paneldeltagarna kan tänka sig att själva få behandling via 

Internet. En femtedel av deltagarna kan inte tänka sig behandling via Internet.  

 

I Vårdbarometern (2011) som är en nationell befolkningsundersökning uppgav 41 

procent av de tillfrågade kronobergarna att de satte stort eller mycket stort värde av 

att kunna använda Internet för att delta i behandlingsprogram för t.ex. sömnlöshet, 

spelberoende eller inkontinens. 21 procent uppgav att de satte lite eller mycket lite 

värde att kunna använda behandling via Internet. 

 

Om du vid ett läkarbesök blir rekommenderad behandling via  
Internet för den åkomma du sökt för skulle du vilja prova det?  

 
 

Om läkaren rekommenderar behandling via Internet kan närmare 70 procent av 

paneldeltagarna tänka sig att prova detta. En tolkning är att paneldeltagarna vill ha 



                                                                                       

en läkarbedömning av sin åkomma för att få en adekvat behandling.  Läkarens 

bedömning och rekommendation kan utgöra en kvalitetssäkring att behandlingen är 

rätt. 

 

Vilka möjligheter kan du se med att delta i ett behandlingsprogram  
via Internet? 

 
 

De möjligheter som paneldeltagarna kan se med att delta i ett behandlingsprogram 

via Internet är i första hand att välja när och var de ska genomföra programmet (221 

svar) och att ta mer ansvar för sin behandling (153 svar). Kognitiv beteendeterapi 

(KBT) bygger på ett egenansvar där man som patient ska arbeta med att förändra 

sitt beteende och hur man uppfattar och tolkar sig själv och sin omgivning.  

 

Paneldeltagarna kunde lämna flera svarsalternativ och under rubriken annat svara 

med fritext. Följande möjligheter beskrevs under rubriken annat 

 

 ökad tillgänglighet till behandling 

 lägre kostnad för den enskilde 

 lägre kostnad för landstinget  

 spara tid 

 slippa resor till behandling  

 

16 paneldeltagare uppger att de inte ser några möjligheter med att delta i ett 

behandlingsprogram via Internet. Citat: ”Passar mig inte alls, vill ha personlig 

kontakt med läkare”, ”Jag ser egentligen inga möjligheter/fördelar jämfört med 

traditionell behandlingsmetod”. 

 

 

 

 



                                                                                       

Vad skulle kunna vara ett hinder för dig att delta i ett 
behandlingsprogram via Internet?  

 
 

Även under denna fråga gavs paneldeltagarna möjlighet att lämna flera 

svarsalternativ och att under rubriken annat svara med fritext.  

 

De hinder som paneldeltagarna beskriver är i första hand att det är opersonligt att 

kommunicera via dator (162 svar) och tveksamhet till behandlingens kvalitet (114 

svar). Citat: ”Det får aldrig utesluta den personliga kontakten och uppföljningen 

måste vara regelbunden”.  

 

Internetbaserad behandling bygger på individens självdisciplin och 97 personer ser 

bristande självdisciplin som ett hinder för dem att delta i ett behandlingsprogram 

via nätet.  

 

Sjukdomens svårighetsgrad beskrivs av några paneldeltagare som ett hinder för att 

kunna genomföra ett Internetbaserat program. Citat: ”Kanske om man är 

deprimerad och inte klarar av att själv ta tag problemet.” 

 

12 paneldeltagare uppger att de inte ser några hinder för att delta i ett 

behandlingsprogram via Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

Tycker du att Landstinget Kronoberg ska prioritera införandet  
av Internetbaserade behandlingsprogram vid t.ex. sömnbesvär,  
nedstämdhet och oro/ångest? 

 
 

Knappt hälften av paneldeltagarna tycker att Landstinget Kronoberg ska prioritera 

införandet av Internetbaserade behandlingsprogram. En fjärdedel anser att det inte 

ska prioriteras.  

 

Panelen har haft möjlighet att lämna kommentarer till frågan. Några kommentarer 

rör en ökad tillgänglighet. Citat: ”Självklart, eftersom många ungdomar idag mår 

dåligt så är Internet en utmärkt väg att nå dessa”. ”För att kunna korta ner 

väntetid, fler får hjälp. Inte för att reducera resurserna”. 

 

Andra kommentarer handlar om att behandlingen inte passar för alla 

sjukdomstillstånd och att det ska finnas evidens för att behandlingen är bra om den 

ska prioriteras. Citat: ”…Om det finns resultat som visar på att sådan behandling 

ger lika bra resultat och därför kan lämpa sig för vissa personer, tycker jag att det 

är viktigt och värt att införa testprogram för det”. 

 

Vissa kommentarer uttrycker en oro för att en prioritering av Internetbaserade 

behandlingsprogram ersätter det personliga mötet eller att det främst handlar om 

besparingar. Citat:”Satsa på fler människor i stället…”.”Personlig kontakt tror jag 

är att föredra. Internet får aldrig helt ersätta det. Däremot kan jag tänka mig det 

som ett komplement”. ”…Patientnyttan kommer i första hand, kostnaden i andra. 

Viktigt att besparingar inte är den främsta drivkraften”. 

 

Hur ska resultatet användas i Landstinget Kronoberg? 
Syftet med landstingets andra medborgarpanel var att inhämta synpunkter från 

kronobergarna om behandling via Internet. Medborgarpanelen ingår som en del i de 

förtroendevaldas dialog med medborgarna. Tillsammans med faktabaserad 

information utgör medborgarpanelen en del av underlaget inför olika politiska 

beslut.  

 

Landstinget Kronobergs första medborgarpanel som genomfördes hösten 2011 fick 

ett stort gensvar. 324 kronobergare anmälde sig till panelen och 89 procent svarade 



                                                                                       

på enkäten som handlade om levnadsvanor. Till denna panel hade ytterligare 76 

personer anmält sig. Svarsfrekvensen är fortsatt hög med 83 procent. Det tyder på 

att de som har anmält sig till panelen är intresserade av hälso- och sjukvårdsfrågor 

och gärna vill vara med och påverka utvecklingen i landstinget. 

 

Mer än hälften av panelen kan tänka sig att prova behandling via Internet och har 

läkaren rekommenderat behandlingsformen kan ännu fler tänka sig att prova 

behandlingsformen för egen del. En femtedel av paneldeltagarna kan inte tänka sig 

Internetbaserad behandling. Knappt hälften av panelen anser att införandet av 

Internetbaserade behandlingsprogram ska prioriteras.  

 

Hos en femtedel av panelen finns det en osäkerhet om de skulle vilja prova 

behandlingsformen och en fjärdedel är osäkra på om landstinget ska prioritera 

behandlingsformen. En tredjedel har svarat att de är tveksamma till behandlingens 

kvalitet. Resultatet tyder på att det kan behövas mer information om 

behandlingsformen för att den enskilde individen ska kunna ta ställning till 

användandet, kvalitén och prioriteringen av Internetbaserade behandlingsprogram.  

 

Resultatet från medborgarpanelen kommer att utgöra en del av underlaget i det 

fortsatta arbetet med att öka tillgängligheten till psykologisk behandling.  

 

Resultatet kommer att presenteras för den politiska ledningen vid 

landstingsstyrelsens möte i maj samt för landstingets verksamhetsledning.  

 


