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MS PROGRAMMET  
Internetbaserat stödprogram



Sustainable Interaction

• Sustainable Interaction har arbetat med KBT- och MI-

baserade stöd- och självhjälpsprogram sedan 2003  

• Alla våra produkter utvärderas 

• Vi har för närvarande 4 program i drift



Bakgrund

• Under 2009 tog vi fram ett patientstödprogram för MS-

patienter 

• Programmet skapades av SI och byrån Navigator på 

uppdrag av Biogen Idec  

• Programmet är i dagsläget inte tillgängligt



Ingångsvärden

• Grundproblemet 

• Ökad följsamhet 

• Spruträdsla  

• Leva med MS



Syfte

Förse nydiagnostiserade patienter med relevant 

information och vägleda dom genom de känslor och 

tankar som uppkommer i samband med en diagnos



Programmet



Beskrivning

• Programmet bygger på en kombination av text, bilder, 

video och interaktiva uppgifter  

• Programmet anpassas efter användarens svar på frågor 

om livssituation, mående och andra för området relevanta 

frågor











Utvärdering



Korta fakta

     Tillgänglighet Svenska, finska, danska och norska

     Målgrupp      Patienter och sjuksköterskor

Antal deltagare ≈ 150

Antal utbildade ≈ 100 

Utvärdering Intervjuer och inbyggda frågor 



Intervjuer

Relativt nöjda med livet >5 på en 9 gradig skala

Diagnos över 3 år gammal

Nöjda med relevanta delar

Viktigt att programmet är tillgängligt över tid

Önskar mer skräddarsytt program



Erfarenheter

• Värdefull resurs för såväl för patienter som för sköterskor 

• Vi missbedömde målgruppens livssituation och behov 

• Brukargruppen mår ganska bra - motiverade till det som är 

relevant 

• Innehållet måste ha väldigt hög relevans och programmen 

måste vara följsamma



Erfarenheter

• Patientstöd har stor potential men behöver utvecklas och 

utvärderas 

• Internetbaserade stödprogram har stor potential men måste 

utvecklas till att bli mer individanpassade och tillgängligare. 

• Utveckla kanalerna för att nå ut med programmen.



FRAMTIDEN



Framtiden

• Tillgänglighet i alla kanaler 

• Lösningar för patient, anhörig och vårdgivare och 

gränssnitt inom och mellan grupperna 

• Användaranpassat innehåll - inte bara interaktivt 

• Mindre text, mer rörlig bild 

• Kan kompletteras med terapeuter och stöd
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