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Historikk 

 Kasusformuleringer vokser frem på 1980-tallet 
 De signaliserer og er selv tegn på økende 

vitenskapeliggjøring av psykoterapi 
 Flere dynamiske teorier er på frem-mars, som 

søker å effektivisere psykoterapi på grunnlag av 
1) bedre formulerte teorier, 2) bedre vurdering 
(«assessment») av pasienter, og 3) på grunnlag av 
dette å bedre skreddersy terapien til den enkelte 
pasient.  



Forskjellige definisjoner 

 Forskjellige mer teknisk spesifiserte definisjoner, 
eks. om antatt etiologi og mekanismer (CBT) 

 KF som vektlegger mer narrativer (som MBT):  
 «antyder hvordan personens symptomer, mentale 

status, personlighetstype, personlige historie og aktuelle 
livsomstendigheter henger sammen og gir mening» 

 «en fortelling som gjør denne personen og 
hans/hennes psykopatologi forståelig for oss og der vi 
henviser til denne fortellingen i våre anbefalinger og 
måten vi forholder oss til klienten på» (McWilliams).  



Allmenne problemstillinger på 
tvers av terapiretninger 

 Hvor fullstendig?  
 Komplekse problemstillinger som utfordres av 

tidspress. KF tilhører utredningsfasen og denne må 
begrenses.  

 Kompleksitet versus enkelhet 
 For terapeuter: Kompleksitet reduserer reliabilitet 
 For pasienter: Kompleksitet kan gjøre KF uforståelig 

 Grad av teoristyring 
 Alle individer er unike. Samtidig er vi varianter av 

noe allment (teoretisk). En skal kunne kjenne igjen 
det «borderlineaktige» i en MBT KF.  



Grader av teoristyring og 
kompleksitet 

 Eksempel fra Interpersonlig terapi for 
depresjon: 

 «Flyttingen fra California til New York har vært 
vanskelig for deg. Denne rolle-overgangen har betydd 
at du har kommet til en fremmed by samtidig som du 
har mistet kontakten med venner og har forlatt et hus 
som du har vært glad i. Vi skal fokusere på hvordan 
denne rolle-overgangen er knyttet til din depresjon og 
utforske hvordan denne overgangen kan bli mer 
håndterlig for deg. Dette vil forhåpentligvis hjelpe både 
din livssituasjon og ditt humør.» 



Likheter mellom IPT og MBT 

 Kasusformuleringen gis til pasienten 
 Den markerer slutten på åpnings/utrednings-

fasen av terapien 
 Pasienten må gi sin tilslutning og dette er sett på 

som viktig for å understreke pasientens aktive 
deltakelse i terapien og for terapeutisk allianse 

 Det skal ofte henvises til KF i løpet av terapiens 
gang 



Grunnleggende spørsmål for KF 
 Hvem er den (KF) for? Terapeuten eller klienten? 
 Deles den åpent med klienten eller er den forbeholdt 

terapeuten? 
 Lages den av terapeuten alene, autoritativt, eller 

konstrueres den sammen med klienten? 
 Hvem har kopi av KF? 
 Hva slags språk er den skrevet i? Terapeutens 

tekniske språk eller pasientens eget språk? 
 Det vanligste har vært at terapeuten er 

privilegert 



Hvordan bør KF organiseres? 

 En KF er svært teoristyrt, jfr 1,5 side (i 
motsetning til Knausgård sine 3000 sider) 

 Personlighetsteorien vil styre organisering av KF 
 Moderne personlighetsteori vektlegger: 

 Temperament/emosjoner 
 Tilknytning 
 Mentalisering/sosial kognisjon 

 KF må si noe om disse komponentene og bidra 
til å sosialisere pasienter til denne tenkemåten 



Skal KF si noe om det ubevisste 

 Ja, implisitt 
 Det ubevisste er ikke ensbetydende med det 

psykoanalytiske ubevisste, dvs. en «gryte» av 
ubevisste døds- og incestønsker 

 Det ubevisste er automatiserte handlinger, 
følelser og tankemåter, som en «bare gjør», 
proseduralt, umentaliserte emosjoner, benektede 
sammenhenger, deler av selvet som ikke er i 
kontakt med hverandre, etc.  

 Sammenhengene er ikke forstått 
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mentalizing (TAM) 
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Kasusformulering i undervisning 
og veiledning 

 KF er krav i videregående utdannelse i MBT 
 Til nå veiledet ca 200 KF 
 Innhold, språkstil, dekning, respons, 

mentaliseringsnivå 
 Spenning ved overgang til video 
 Løpende veiledning: Ofte referanse til KF, som 

kan være uferdig, ikke revidert, liten allianse, 
pasienten står ikke inne for den, er terapeutens 
verk. Hvordan eie den bedre for pasienter? 



Hva mener pasientene?  
(Løkeland-Krebs et al., manuskript) 

 7 pasienter i et MBT program ved DPS er 
dybdeintervjuet, i forskjellig fase i terapien 
 Hvordan opplevde pasientene å få en KF?  
 Hvilke elementer ble opplevd som mer eller mindre 

nyttig? 

 Fire hovedtema: 1) Kasusformuleringen tenker 
jeg lite på, 2) kasusformuleringen vekker vonde 
følelser, 3) kasusformuleringen er en guide for 
terapeuten min, 4) KF fremmer trygghet og får 
meg til å fortsette.  
 
 





Kasusformulering i gruppeterapi 

 Ingen tradisjon og ingen forskning 
 KF har vært ansett som individualterapeutens domene 
 Strider mot gruppeanalytiske prinsipper. Pasienten skal 

gjøre seg kjent i eget tempo og egne problemområder 
skal komme til syne gjennom levd erfaring i gruppa. 
Helst som gruppeproblem.  

 Viderefører fortids psykodynamisk holdning om 
tilbakeholdenhet. «Hva tror De selv?» 

 Moderne gruppeterapi er langt mer eksplisitt på 
teorigrunnlag og koblet sammen med psykoedukasjon.  

 



Korttids MBT gruppeterapi 
 Diskusjonstema i MBT-G utdannelse, prøvd ut ved Tiller DPS 

(Jens Kalleklev) og Jæren DPS 
 For moderate til lettere personlighetsproblemer 
 Lukket gruppe, 20 møter, de første 5 psykoedukative, de siste 15 

dynamiske. Sammenhengen mellom psykoedukasjon og KF blir 
tydeligere.  

 Arbeidsark: Hva søker jeg behandling for? Hva opprettholder 
problemene? Hva har de sammenheng med i min 
oppvekst/bakgrunn? Hvilke følelser er problematiske? Mønster i 
forhold til andre mennesker? Problemer med å tenke klart? 

 Gruppeterapeuten sammenfatter en KF der gruppedeltakerne nå 
kjenner innholdet.   



KF i korttids MBT-G 

 Tidligere (implisitt) krav om formfullhet en 
hemsko? 

 KF i korttids MBT-G er  
 Kortere 
 Tettere opp til pasientens egne formuleringer 
 Overasker ikke det ubevisste (i samme grad) 
 Er fornyende gjennom sin komposisjon – det er i og 

for seg ikke noe «nytt», men vektleggingen og 
sammenhengen som er ny. Det autoritative fra 
terapeuten: Det er dette som er vesentlig.  



Erfaringer fra korttids MBT-G 

 Pasientene er mer aktive 
 Mer frempå med «hendelser» 
 Samarbeider bedre med terapeutene fordi de 

skjønner bedre rasjonalen 
 I andre MBT grupper med terapeuter med 

psykodynamisk bakgrunn, dveles det mer i 
åpningsfasen, mer støttende, tar en «runde», 
dveler mer med frykt og ubehag, aksepterer mer 
«har ingenting», «vet ikke hva jeg skal snakke 
om», «har ikke hendt noe», etc.  



Kasusformulering i langsomt 
åpen gruppe 

 I en fase der en høster erfaringer 
 Lese egen kasusformulering når man er passe 

tilvendt gruppen? Eks. etter ca 3 mnd? Når tiden 
er inne for å høre «the story of your life»?  

 Settes opp som tema for ca halve gruppetiden 
 Målsetting: Bedre fokus, noe å referere til, 

markere endring, behov for revidering? 
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