
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROSTARS-projektet IMPACHS klar til start 

. IMPACHS er et forskningsprojekt, som er støttet af 

EUREKA/EUROSTARS og Innovationsfonden, med formålet at designe, udvikle og bidrage med klinisk 

evidens for brugen af smartphoneteknologi til at støtte ambulante patienter med en skizofreni-

diagnose. Dette for at sikre en højere grad af tilgængelighed og samtidig sænke omkostningerne ved 

psykiatrisk behandling. 

Projektet, som løber over 24 måneder (fra juni 2017 til juni 2019) og som har et samlet budget på 

1,2 mio. Euro (cirka 8,9 mio. kr.) bringer en række førende europæiske forsknings- og videnstunge 

institutioner og SMV’er (små og mellemstore virksomheder) i Europa sammen. 

IMPACHS projektet står for IMProving Availability and Cost-effectiveness of mental Healthcare for 

Schizophrenia through mHealth (forbedring af tilgængelighed og  omkostningseffektiviteten i den 

psykiatriske behandling af skizofreni gennem mHealth), og skal udføres i et samarbejde mellem 

Monsenso, Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland, time4you samt Hamborg Universitet.  

Kognitiv adfærdsterapi er en af de mest effektive psykiatriske behandlingsmetoder til at reducere 

psykotiske symptomer, men det er kun 10 procent af patienterne i målgruppen, som modtager dette 

tilbud på grund af en stigende mangel på klinikere med denne specialisering [1].  

Et tilbud om mobil-baseret kognitiv adfærdsterapi som et supplement til de konventionelle 

behandlingstilbud giver en unik mulighed for at kunne sikre en kontinuerlig, omkostningseffektiv, 

lettilgængelig, ikke-stigmatiserende samt hurtig støtte til patienterne. Fjernmonitoreringen giver 

mulighed for tidligt at opdage alvorlige symptomer, og gør det muligt at reducere varigheden af de 

tilbagefald, som viser sig hos 80 procent af patienterne. [2]  

IMPACHS projektet stiler efter at udvikle mobil og kontekst-afhængig kognitiv adfærdsterapi via en 

time4you IBT® SERVER e-Learning platform, der er en integreret del af Monsensos Clinic mHealth 

løsning til behandling af mentale lidelser. Monsensos løsning lever op til Health Insurance Portability 

and Accountability ACT (HIPAA), er CE-mærket og har samtidig en TGA-certificering.

Gruppen af medarbejdere på Hamborg Universitet, som arbejder på projektet, har en indgående 

viden om brugen af kognitiv adfærdsterapi til individer med skizofreni, og står bag adskillige 

forskningsartikler og publikationer om skizofreni i videnskabelige medicinske tidsskrifter. IMPACHS 

projektet kommer til at drage stor nytte af denne omfattende kliniske forskningserfaring inden for 

skizofreni til udviklingen af patientvurderinger samt tiltag til støtte og intervention.  

Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland vil foretage tests, der benytter en forbedret version af 

Monsenso Clinic mHealth løsningen. Løsningen giver mulighed for at supplere patienters terapi med 

psykoedukation gennem den integrerede IBT e-learning platform, som giver individerne kontinuerlig, 

omkostningseffektiv og hurtig støtte. 

Ud fra personaliserede triggere, som er defineret med afsæt i individernes adfærd og 

handlemønstre, af terapeut og individ i fællesskab, kan man opdage en forværring i symptomer, 
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allerede mens denne finder sted. Mobil kognitiv adfærdsterapi kan bidrage til at lette graden af en 

individs symptomer, hvis indholdet er personaliseret og er knyttet til den enkelte individs sygdom. 

Målet med de kliniske tests er at vurdere, hvorvidt det er muligt at arbejde med kontekst-afhængig 

kognitiv adfærdsterapi og psykoedukation i individersrecoveryproces. 

 

Om den kliniske test udtaler Thomas Lethenborg, CEO I Monsenso:  

”Mobil-baseret kognitiv adfærdsterapi og psykoedukation er en omkostningseffektiv løsning, som 

kan supplere individets behandling. I nogle tilfælde kan det sågar være den eneste form for terapi, 

som individer har mulighed for, afhængig af ventetiden på psykiatrisk behandling, samt patientens 

økonomi eller bopæl. Denne løsning kan være den bedst mulige måde at nå ud til flere personerfor 

færre udgifter” 

 

Dr. Hartwig Holzapfel, Director of Professional Services forklarer:  

“IMPACHS åbner nye døre for psykoterapi og patientuddannelse for ambulante patienter. Med nye 

individualiserede løsninger, som omfatter læringsanalyse og adaptiv læring, får patienter redskaber 

til at opnå hurtigere adgang til samt bedre patientuddannelse. Mobile sundhedsløsninger er en 

økonomisk og omkostningseffektiv måde at behandle på, og samtidig lægges en vigtig en grundsten 

til et moderne sundhedsvæsen. I IMPACHS projektet er time4you ansvarlig for den tekniske løsning, 

som er baseret på IBT server-software samt systemintegration. Derudover hjælper time4you 

projektets samarbejdspartnere i udviklingen af indhold ved at bidrage med metodisk, didaktisk, 

medicinsk og teknisk ekspertise.” 

 

 

 

 

 

For yderligere information, kontakt: 

Jennifer Highland 

Marketing and Communications Manager 

Monsenso 

Telefon: 30 25 15 26 

E-mail: marketing@monsenso.com  

Axel Wolpert 

Senior Consultant 

time4you 

Telefon: +49 172 208 43 58  

wolpert@time4you.de 
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Om Monsenso 

Monsenso er en innovativ teknologivirksomhed, der tilbyder mHealth løsninger, som skal optimere 

behandlingen af psykiske lidelser. Vores mission er at understøtte sundhedsvæsenet og forskere, 

samt hjælpe enkeltpersoner med den byrde det er at have en psykisk lidelse. Vores løsning tilbyder 

et detaljeret overblik over brugerens mentale sundhed gennem en indsamling af data om brugerens 

adfærd samt gennem selvmonitorering. Baseret på løbende forskning og udvikling, er Monsensos 

team dedikeret til at udvikle omfattende løsninger, som passer perfekt til det enkelte individs 

tilværelse, så behandlingen bliver af højere kvalitet og dermed mere effektiv. Få mere at vide på 

www.monsenso.com  

 

Om time4you 

Time4you GmbH’s IBT® SERVER software er en af de førende løsninger til e-learning, 

talenthåndtering og –træning. Baseret på IBT® SERVER software tilbyder den tyske virksomhed (SMV) 

high-end løsninger til deres kunder ved at implementere træning, information, medarbejder- og 

vidensportaler. Derudover leverer time4you salgs- og produkttræning, uddannelse i 

multimedieindhold, samt omfattende løsninger til at håndtere kompetence- og 

medarbejderudvikling. Få mere at vide på www.time4you.de 
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