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"For every complex question there is an answer,
that is clear, simple and wrong"

(H. L. Mencken)





"Quo vadis, 
Domine?"”Romam vado

iterum crucifigi"




Agenda

 Terapeuteffekter: teologi vs. vitenskap
Hva forklarer terapeuteffekter?
 Undersøkte variabler
 Teknisk-instrumentell kompetanse
 Generisk terapeutkompetanse

 Implikasjoner for praksis




En teologisk tilnærming

S. Fraud

 Terapeutens personlighet
 Egenanalyse (år…)

BFF Skinner

 Terapeutens ferdigheter

I shall teach the Boston 
Psychoanalytic
Institute a lesson…




”Følg mitt eksempel!”




"Supershrink" (Ricks,1974)

"Use the force 
in CBT, Luke"




En vitenskapelig tilnærming

"Alle snakker om været…"

 "…men ingen gjør noe 
med det" (M. Twain)

 Vi vet at terapi virker, men 
ikke hvorfor (mye teori og 
mange antagelser)

Hovedkonklusjoner:

 Små forskjeller mellom 
evidensbaserte (bona fide) 
behandlinger

 Terapeuten forklarer en 
vesentlig del av variansen 
i utfall

Lambert, 2013




APA Div12: EST

Depresjon Feilslutning

www.div12.org

 "Anything goes"…
Mest forskning på "de 

tre store": 
 Kognitiv-atferdsterapi
 Humanistisk/ 

opplevelsesorientert
 Psykodynamisk

 "Bona fide"

http://www.div12.org/



Terapeuten: en oversett variabel

Lambert (2010): " …et besynderlig 
personløst syn på psykoterapi: Innenfor et 
fagområde som psykoterapiforskning, som er 
dedikert til å forstå menneskelig atferd, er det 
et paradoks at halvparten av det 
menneskelige elementet i terapi – terapeuten, 
i hovedsak har blitt ignorert eller forsømt i 
kliniske studier". 




Terapeuteffekter

 Variansen i utfall som kan attribueres til psykoterapeuten (Wampold, 2005)

 Terapeuteffekter forklarer opp mot 10 % av variansen i naturalistiske studier (e.g., 
Okiishi et al., 2003, 2006; Dinger et al., 2008; Wampold & Brown, 2005) og 
kontrollerte studier (e.g., Crits-Christoph et al., 1991; Huppert et al., 2001; Lutz et 
al., 2007) 

 Terapeuteffekten forklarer mer av variansen i behandlingsutfall enn forskjeller 
mellom behandlingsbetingelser (f. eks Wampold & Brown, 2006)

 Ca. 10 % fungerer antiterapeutisk: dvs. pasienter med drop-out, ingen 
bedring eller signifikant og reliabel forverring; Pseudoterapeuten (Bergin & 
Suinn, 1975)

 Terapeuten med sine personlige kvaliteter og terapeutatferd modererer effekten av 
behandlingen - positivt eller negativt




 Saxon et al. (2017): naturalistisk studie for depresjon
 Improving Access to Psychological Therapies (IAPT)
CBT vs humanistisk/ exp.
N = 4034 (CBT = 1912; humanistisk/ exp. = 2122)
 61 terapeuter (CBT = 28; humanistisk/ exp. = 33)
Antall timer: M = 7.1 (SD = 4.29)
 Terapeuteffekt: 5.8 %
 Ingen signifikant forskjell i effekt mellom metoder

Et praktisk eksempel





N = 10;     N = 43;      N = 8

Resultater

N timer -> økte forskjeller




Variabel Effektstørrelse (d) Forklart varians (%)
Terapeuteffekter 0.41 – 0.6 4 – 10 %
Allianse 0.45 – 0.57 4.8 – 7.5 %
Modelleffekter 0 – 0.2 0 – 1 %

Sammenlignende effekter

Cohens d:  0.2 - 0.5  = liten; 0.5 - 0.8 = medium, 0.8  < = stor





Terapeuteffekten: 
-generell eller domenespesifikk?
Kraus et al (2011): naturalistisk studie med 6960 pasienter 

og 696 terapeuter; rusmisbruk++
Utfall: arbeidsfunksjon, depresjon, panikk,  psykose, søvn 
 Erfarne terapeuter: M = 11 år klinisk erfaring (mest 3-årig)
 Terapeutforskjeller: d= -1.49 til 1.52 
 Terapeuter dyktige til å redusere symptomer på ett domene 

kunne ha negative effekter på et annet domene
 Ikke nødvendigvis én grunnleggende kompetanse som gjør 

terapeuten god på alle (de fleste) domener/ diagnoser?





Utdanning
Kjønn

Kompetanse

Egenterapi

Personlighet

Psykisk helse

Klinisk erfaring

Veiledning 

Spesialisering
Alder

X faktoren?





Selvrapport: Terapeuters
vekst og utvikling

Multinasjonal spørreundersøkelse av nesten 5000 
terapeuter (Orlinsky & Rønnestad, 2005):

Direkte pasienterfaring
 Formell veiledning
 Egenterapi (for personlig og profesjonell vekst)
 Forskning blant de minst viktige faktorene 

 Begrensing: Ikke relatert til behandlingsutfall




Superterapeuten

 Demografiske variabler (kjønn, alder, etnisitet): ingen effekt

 Psykisk helse: moderat relatert til effekt

 Utdanning, kompetanse og klinisk erfaring: ikke relatert til effekt 

 Egenterapi: subjektivt utbytte, med ikke mer effektive terapeuter 

 Veiledning: viktig for profesjonelle utvikling, men ikke relatert til behandlingseffekt

 Interpersonlige ferdigheter: Avgjørende for et godt behandlingsutfall: allianse; evne til 
å selge inn behandlingsmodell og rasjonale; skape tro og håp om endring osv

Beutler et al., 2004; Wampold & Brown, 2005




 For det meste korrelasjonelle studier
Kvantitet (antall år i praksis, antall timer veiledning 

osv.) uten å ta hensyn til innhold eller kvalitet
 Betydningen av motivasjon (egenterapi?) 
Hypotetisk en negativ sammenheng mellom psykisk 

helse og egenterapi 
 Tredjevariabel? (mer erfarne terapeuter holder på 

dårligere pasienter)

Et utfordrende forskningsfelt




So…where exactly
does this leave us?...

Tilstrekkelig å være 
varm og empatisk? Spiller liten rolle hva man 

gjør - finn på noe underveis?

Kan jeg bli en bedre
terapeut?

Hvordan blir jeg en 
superterapeut?




 Ulike teoretiske tilnærminger (KT, DP) vektlegger forskjellige 

intervensjoner (tolkning, stolarbeid, hjemmeoppgaver)

 Passende bruk av forskjellige teknikker forbundet med et positivt 
behandlingsutfall på tvers av behandlingstilnærminger og 
pasientpopulasjoner (f. eks Orlinsky et al., 2004; Lambert, 2013)

 MEN lite dokumentasjon for at enkelte teknikker har en unik effekt 
for en bestemt lidelse/ diagnose (-fobi)

 Viktig å holde seg til en modell og dens teknikker, men som regel 
underordnet hvilken modell som benyttes

Teknisk-instrumentell 
kompetanse




Betydningen av manual

Etterlevelse Kompetanse

Webb, DeRubeis & Barber, 2010

Ekspertise vanskelig å 
definere? (jmf sjakk?)





Generisk terapeutkompetanse: 
Alliansen

 Relevant for alle terapeuter, uavhengig av teoretisk 
tilnærminger; generell

 Kvaliteten på alliansen god prediktor for behandlingsutfall på tvers av 
pasientpopulasjon og behandlingsbetingelser (r ≈ .25) 

 Terapeuteffekter medieres gjennom alliansen og interpersonlige 
ferdigheter (Dinger et al., 2008; Marcus et al., 2009; Nissen-Lie et al., 
2010; Schauenburg et al., 2010; Anderson et al., 2009; 2016)




Hvorfor er alliansen en god prediktor?

 Måler terapeutens grad av responsivitet (Stiles et al., 1998); om 
terapeuten tilpasser terapien (mål, oppgaver) til pasients behov og 
kontekst

 Alliansen er ingen intervensjon, og står ikke i kontrast til teknikk

 Teknikk en aktivitet - allianse en måte å beskrive aktivitet på; 
forskjellige begrepsmessige nivå; allianse ”metanivå”

Hatcher & Barends, 2006




Fasiliterende interpersonlige ferdigheter

1. Verbal flyt (avslappet manér; tegn til angst/ usikkerhet; stotring; klarhet i tale)

2. Emosjonell ekspressivitet (energi/ emosjonalitet vs. monotoni)

3. Overbevisningskraft (evne til å formidle et faglig perspektiv; ”troverdig 
myte”, uavhengig av om den er ”sann”; overtalelsesevne; logisk brist?)
4. Varme, aksept og forståelse (omsorg; fravær av kritikk/ indusering av skyld)

5. Håp og positive forventninger (hos pasienten for endring; entusiasme, 
optimisme)
6. Empati (uttrykt forståelse for klientens subjektive opplevelse)

7. Alliansekapasitet (skape en atmosfære preget av samarbeid

8. Alliansebrudd-reparasjon (interpersonlige tema; sinne, idealisering, 
devaluering, osv.)

FIS; Anderson et al., 2009, 2016; Frank, 1961; Rogers, 1957




Dropout (N = 83.834): 20 %(Swift & Greenberg, 2012)
Årsaker? Svak allianse og/ eller ingen bedring
 Allianse: svak korrelasjon mellom terapeut og pasient, så 

terapeutens magefølelse er en dårlig indikator
 Terapeuter fanger ikke opp pasienter med 

nonrespons eller forverring, og klinisk erfaring har 
ingen effekt (Hannan et al., 2005

 Terapeuter er overkonfidente (Dew & Riemer, 2003; 
Walfish et al., 2012)

Noen utfordringer… 




Når samarbeidsvansker oppstår, reagerer terapeuten 

som menneske – ikke som terapeut
 Blir defensiv og gjør mer av det samme: rettferdiggjør 

valg og intervensjoner, øker etterlevelsen til 
manualen, klandrer pasienten  for situasjonen eller 
tolker pasientens rettmessige frustrasjon som uttrykk 
for pasientens vansker (f. eks Castonguay et al., 1986; 
Piper et al., 1991; Ryum et al., 2010)

Vanskelig å ikke reagerer på fientlighet og annen 
avvisende atferd med det samme

Og det som verre er…




Kan man bedre sin generiske terapeutkompetanse?
Allianse: flest negative studier (f. eks Henry et al., 

1993; Crits-Christoph et al., 2006)
 Forskning på Evaluering av Terapeut Trening 

(NTNU); Longitudinelt studie der studenter følges 
gjennom hele studieløpet

 Selvrapport, utfall, eksperimentelle data (FIS; 
Anderson et al., 2009)

FETT!




Så…hvordan bli en superterapeut?

"Strive for nothing less than 
excellence" Michael Ellis DeBakey




 Ensidig fokus på å dokumentere at behandling ”X” er gitt
Kjenn din effektstørrelse! 
Routine Outcome Monitoring (PCOMS, ICCE, OQ 

osv): dokumentert effekt (Shimokawa et al., 2010, 
Boswell et al., 2015)

Øker sjansen for å fange opp pasienter som ikke 
opplever bedring eller har negativ utvikling

Motstand på individ- og organisasjonsnivå; skape en 
åpenhetskultur

1. Dokumenter effekt




Åpenhet for egen opplevelse (Rogers, 1951); lite 

defensiv (lukket)

Nødvendig for å kunne empatisere med et bredt 
spekter av menneskelige opplevelser/ erfaringer/ 
følelser

 Forutsetning for å lære av egen klinisk erfaring, slik 
som direkte pasientkontakt, veiledning, kollegaer, 
kurs, osv (feedback)

2. Åpenhet og feedback




Velge en manual du forstår, har tro på og mestrer 

(EST); ikke laissez-faire!

Målrettethet: Pasienten kommer for å få hjelp – ikke 
for å ha en god relasjon til deg

 Etterlev ånden i manualen uten å være bokstavtro

 Ta hensyn til pasientens ønsker; verdier, preferanser, 
kultur, motstand osv.

3. Manual




Deklarativ (teoretisk) kunnskap viktig, men ikke 

tilstrekkelig

Kunne anvende teknisk-instrumentelle ferdigheter 
på en prosedural og kompetent måte

Hands-on, in vivo erfaringer med pasienter, 
veiledning og egenterapi rapporteres som viktigere 
for terapeuters utdanning enn formelle kurs (Hill & 
Knox, 2013)

4. Praksisbasert erfaring




Veiledning får lett preg av intellektualisering; ok for 

deklarativ kunnskapsformidling

 For å få tak i dynamikk og terapeutens responsivitet
(empati, intervensjoner osv.) MÅ veiledning baseres 
på opptak fra terapitimer!

Oppsøke ekspertise ved behov

5. Konkret veiledning




 Selvtilfredshet fører til faglig stagnasjon
 Eksperter/ eliteutøvere på alle områder (sport, sjakk, 

medisin, osv.) øver på konkret målatferd mer enn 
gjennomsnittet (Ericsson et al., 1993) 

 Sammenligner resultater med baseline
Man blir ikke bedre av å gå etter 50 år…

6. Øve, øve, øve




 Ingen kan være en perfekt terapeut for alle pasienter

Ulike mennesketyper/ lidelser stiller forskjellige 
krav til terapeuten

Ærlighet med hensyn til hvilke pasienter man forstår 
seg på og er kompetent til å behandle 

Videreforedle relative styrker og fortrinn

7. Farvel til generalistmodellen




 Freud (1937/1964): "[B]ut where and how is the poor 

wretch to acquire the ideal qualification which he will 
need in this profession? The answer is in an analysis of 
himself, with which his preparation for his future activity 
begins’ (p. 246)“

 Tidkrevende og kostbart – ingen dokumentert effekt

 Faglig anakronisme

8. Ingen krav til egenterapi




Supershrink – født sånn eller blitt sånn?

 En behandling er aldri bedre enn personen som gir den, men lite kunnskap 
om den terapeutiske "X-FAKTOREN"

 Medfødte (?) forskjeller i interpersonlige ferdigheter (empati) viktige

 Hvordan man forsøker å hjelpe (skape et fasiliterende miljø for endring) 
viktigere enn hva man gjør for å hjelpe (teknikk)  

 Gjennomsnittsterapeuten kan øke sin effektivitet ved hjelp av feedback fra 
pasienter, veiledere, kollegaer osv

 De teknisk/ instrumentelle sidene ved terapi lettere å lære enn de 
relasjonelle, som også er vanskelige å manualisere ("timing", nøyaktig 
empati, osv.) 




Takk for seg!
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