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Anvendelsesområde

 Alle former for psykoterapi

 Særligt længerevarende og intensiv psykoterapi

 Særligt ved arbejde med pt med tilknytningsforstyrrelser og 
personlighedspatologi

 Særligt ved arbejde med unge og voksne

 Miljøterapi, gruppeterapi

 Forebyggelse af etiske fejltrin; insisterer på at psykoterapeutiske 
holdning også rettes mod T selv

 Forebyggelse af udbrændthed; vedligeholder T’s nysgerrighed og 
opmærksomhed omkring egne reaktioner



Psykoterapiens grundelementer



Psykoterapiens kerne og udspring

 Er psykoterapi primært håndværk/samling praksisfærdigheder med 
udspring i klinisk praksis/terapeutiske rum – der har været afsæt for 
udvikling af almen teori (jf. induktiv metode)?

 Eller en videnskabeligt forankret disciplin – udviklet m afsæt i allerede 
eksisterende almen teori, bl.a. indlæringsteori (jf deduktiv metode)?

 Spørgsmål med rødder i græske filosofi:

 Aristoteles – fokus på erfaringsbaseret visdom, håndværksmæssig 
tilgang til verden

 Platon – fokus på videnskabelig/intellektuel forståelse som grundlag for 
praksis

 Psykoterapi er kombination af begge – men – er dominerende forståelse 
kommet ud af balance, hvor fokus i for høj grad er standardisering, 
sundhedsvidenskabeligt forankret evidensbasering og underprioritering 
af praksisfærdigheder ….?



 Alle behandlingsmetoder tager afsæt i – implicit eller eksplicit –
patologiforståelse (hvordan man tænker om/forstår pt.s præsenterede 
symptomer), der er tæt forbundet med:

 Behandlingsteori med konkrete interventioner

 Forestillinger om centrale virkningsmekanismer

 Begrebsliggørelse af behandlingseffekt

 Og som – typisk primært implicit – inviterer til bestemte måder at 
relatere sig til patienten og dennes præsenterede vanskeligheder

 Herunder: En psykoterapeutisk holdning

 Er psykoterapeutiske holdning – i kombination med beh-relationen & 
T’s mere personlige kvaliteter – virksomme psykoterapis kerne?



Risiko for teknokratisering af psykoterapi 1

 Som mennesker er vi moralske væsener - vi kan vælge ml godt & 
ondt

 Forudsætter fornemmelse af, hvad der er godt/ondt; 
internalisering af normer, værdier, etisk kompas

 Kan kun i begrænset omfang standardiseres/formuleres i 
konkrete retningslinjer for, hvordan man skal håndtere valg

 Ingen garanti for, at vi gør det ‘gode/rigtige’, selvom vi 
forsøger

 Vi må bære denne uvished & grad af uforudsigelighed; selv 
bære ansvaret for vore valg/handlinger



Risiko for teknokratisering af psykoterapi 2

 I moderniteten søger vi vedvarende at udvide områder af verden vi 
kan kontrollere og udnytte, maksimere – via teknisk-videnskabelige 
tilgang til verden; ex manualisering & effektivisering af psykoterapi

 Illusorisk at vi skulle ‘handle rigtigt’, hvis blot vi følger tekniske 
anbefalinger (forbillede: evidensbaserede medicin); men kan mindske 
åbenlys inkompetence – og god ramme for uerfarne T’s arbejde

 Kategorifejl at forestille sig at vi kan ‘kontrollere’ psykoterapeutiske 
rum ved at standardisere, hvad der netop ikke kan standardiseres

 Risiko – at forsøg på at kontrollere og teknificere stadig større dele af 
verden vender sig imod os selv – spærrer vores adgang til og 
forståelse af betydningsfulde dele af verden (Rosa 2019:21f)

 Kan forsøg på at teknificere etableringen af følelsesmæssig kontakt 
stå i vejen for etableringen af selv samme kontakt?



Risiko for teknokratisering af psykoterapi 3

 Teknificering kan skabe egen dynamik – hvor vi fokuserer på det 
forkerte og mister blikket for (humanistiske) værdier, der er 
grundlæggende for psykoterapeutiske arbejde

 Psykoterapi er mere en særlig ‘værensform’, en måde at være til stede 
og i kontakt med pt – end en manualiserbar teknisk-rationel metode

 Paradoks og udfordring ved forsøg på at indkredse psykoterapeutiske 
holdning:

 At dette kan ses som forsøg på at omdanne/definere denne som en 
konkret teknik – hvad den netop ikke er og kunne forvrænge mødet med 
pt



Medicinsk terapiforståelse Dynamisk-relationel terapiforståelse

Behandlingsrelation primært forudsætning 
for anvendelse af specifik teknik

Opbygning & vedligeholdelse af 
behandlingsrelation central del af beh

T’s opgave primært at implementere 
specifik metode – T’s personlige kvaliteter 
ikke centrale

T’s personlige kvaliteter afgørende for beh-
proces og udfald

T’s specifikke tekniske kompetence central T’s relationelle færdigheder, dømmekraft, 
refleksive funktion/mentaliseringsevne, 
evne til at ‘være til stede’ central

Specifikke virkningsfaktorer primære Fælles virkningsfaktorer primære

Tilegnelse af specifik evidensbaseret 
metode central for udd af T

Udvikling af personlige kvaliteter
(relationsevne, rummelighed, dømmekraft, 
mentaliseringsevne) & tilegnelse af vifte af 
metoder central for udd af T

Præcis kategoriel diagnostik vigtig som 
grundlag for valg af specifik beh-metode

Kategoriel diagnostik sekundær; nuanceret 
psykologisk forståelse af enkelte pt 
vigtigere – hvilken person har 
diagnosticerede lidelse?



Udfordringer knyttet til psykoterapeutisk arbejde
(Edward Glover 1955)

 Problemstillinger i psykoterapeutisk arbejde kan bl.a. være knyttet til:

 Pts patologi
 Specifikke terapeutiske teknik/metode
 T’s angst, skamfølelser, forsvarsmekanismer, personlige faktorer –

der kan hæmme/umuliggøre kvalificeret behandlingsarbejde

 Bemærkelsesværdigt begrænset fokus på sidstnævnte

 Desuden:

 Problemer knyttet til tidsmæssige og øvrige ramme for beh, typisk 
dikteret af økonomi & organisatoriske/ledelsesmæssige krav

 Problemer forbundet med særegne møde ml konkrete pt & T; pts
vanskeligheder, personlighed, tilknytningsstil kan være ekstraordinært 
udfordrende for T – af grunde relateret til T’s historie, indre psykologiske 
dynamik



Tre hovedkompetencer hos T

 Faktuel viden – deskriptiv viden om psykopatologi, psykoterapi, almen 
psykologi etc

 Gode teori = grundlag for måde at lytte, reflektere over, hvad der 
udspiller sig i terapeutiske rum, agere professionelt – adskiller 
psykoterapeutiske- fra alle andre relationer

 Evne til at handle – anvende teoretisk og empirisk viden i praksis, 
anvende terapeutiske metode i konkrete situationer med konkrete pt –
hvor man også involveres med egen subjektivitet/person

 Evne til at indtage og fastholde psykoterapeutisk holdning – fokusere 
på pts subjektive oplevelse, regulere nærhed/distance, empati, lade pts
overføringer/projektioner påvirke selvet – rumme og bearbejde dette 
uden ‘upassende’ udagering

 Fokus er IKKE at man skal ‘gøre’ noget bestemt, men en særlig måde 
at tænke om- og være til stede i psykoterapeutiske rum



Hvad fortæller empiriske 
psykoterapiforskning?



 Psykoterapi virker - ved fleste både lettere og sværere psykiske lidelser; 

 Vi ved relativt lidt om hvorfor terapi virker – lette, udbredte, men langt fra 
dækkende svar: via specifikke teknikker, ‘evidensbaserede metoder’

 Metaanalyser finder ingen klinisk betydningsfuld forskel i effekten af 
anerkendte psykoterapeutiske metoder – dog forskel på, hvor godt 
effekten af forskellige metoder er undersøgt

 For få sammenligninger af bona fide behandlinger, for mange svage 
effektus & massiv mangel på processtudier

 Vi ved for lidt om langtidseffekter

 Effektus undervurderer systematisk terapeutfaktorer, imens betydning af 
specifikke metoder tendentielt overvurderes



 Generelle billede af beh-effekt, baseret på meta-analyser:

 Lettere & moderat depression: Effekt af psykoterapi mindst på 
niveau med medicinsk beh – ved svær/kronisk depression er empiri 
noget svagere, medicin ser dog ud til at have bedre effekt (Cuijpers et 
al.2008, Lambert 2013, Baardseth et al.2013)

 Tilbagefald er mindre ved psykoterapi 

 Ingen klinisk betydningsfulde forskelle på effekten af forskellige 
anerkendte beh-metoder, interpersonel terapi måske en smule bedre 
effekt, uspecifik støtte-beh lidt ringere effekt end gns

 Enkelte analyser tyder på lidt bedre effekt af KAT end af dynamisk 
terapi (Tolin 2010, Driessen et al.2010) – men holder ikke ved nærmere 
eftersyn/over tid (Baardseth et al.2013, Walpold et al.2017)



 Angst: Ingen klinisk betydningsfulde forskelle i effekten af anerkendte 
beh-metoder – savnes dog us af andet end KAT (Wampold & Imel 2015, Lambert 2013)

 Personlighedsforstyrrelser (Budge et al. 2013, Cristea et al.2017):

 Generelt ser anerkendte beh-metoder ud til at have lidt bedre effekt 
end uspecifikke kontrolbehandlinger – dog primært baseret på 
metodisk svage studier

 Enkelte studier finder bedre effekt af MBT & SFT end af uspecifikke
beh-metoder – snævrere fokuseret meta-analyse finder, at MBT & 
DBT har moderat bedre effekt end uspecifikke beh-modeller ved 
behandling af BPD

 Generelle billede: Ikke klinisk betydningsfulde forskelle i effekten af 
anerkendte beh-metoder; dog baseret på relativt få & overvejende 
metodisk svage studier



 Terapeuteffekter forklarer mindst lige så stor varians i beh-effekt, 3-9%, 
[gns 5% (alle)/8.2% (kun RCT)], som specifikke beh-metode, ned til 0-
1% (Johns et al.2019, Wampold & Imel 2015, Baldwin & Imel 2013, Crits-Christoph et al.1991) – i enkelte studier 
mere (17-29+%) (Lutz et al.2007, Huppert et al.2001, Erickson et al.2012, Johns et al.2019)

 Mere udtalt ved sværere forstyrrede pt (10%) (Saxon & Barkham 2010, Kim et al.2006, Von 

Wyl et al.2016) og i længere beh-forløb (Saxon et al.2017, Johns et al 2019)         

 Særligt sværere forstyrrede pt i længere forløb tester T’s evner og 
personlige kvaliteter – og øger betydningen af T-faktorer (evne til at 
håndtere modoverføring, rumme pt, være til stede, opretholde 
psykoterapeutisk holdning etc)

 Forskelle ml T (samt om pt bliver i beh, antal sessioner) er vigtigere 
for varians i beh-effekt end forskelle ml specifikke beh-metoder (Saxon

et al.2017)

 Klart mindre ved brug af beh-manual (på godt & ondt)



 Klare forskelle på T’s resultater – nogle T har langt bedre resultater 
og lavere drop-out end andre, uafhængig af valg af specifik beh-
metode (Luborsky et al.1985, Okiishi et al.2003, 2006, Brown et al.2005, Berglar et al.2016)

 T’s interpersonelle færdigheder korr med behandlingsudbytte (Nissen-Lie et 
al.2013, Baldwin & Imel 2013, Anderson et al.2009, 2016, Heikonen & Nissen-Lie 2019)

 T’s refleksive funktion (mentaliseringsevne) har antageligt betydning 
for behandlingsudbytte (Cologen et al.2017, Heinonen & Nissen-Lie 2019)

 T’s evne til all-dannelse & reparation er central; nogle T er markant 
bedre til all-dannelse & T’s bidrag til all er vigtigere end pt.s (Del Re et.al.2012, 
Baldwin et al.2007)

 Generelt grund til at overveje: (Ablon & Jones 1998, Ablon et al.2006)

 I hvor høj grad T faktisk benytter interventioner som er specifikke for 
valgte metode og beh virker af andre grunde end T tror - hovedparten 
af T’s interventioner er normalt relateret til fælles terap faktorer, ikke til 
specifikke beh-metoder – på tværs af T trænet i forsk beh-metode



 Ingen sammenhæng ml. adherence, specifik terapeutisk kompetence og 
beh-effekt (Webb et al.2010)

 Dog muligvis interaktionelle størrelser – der tillige kan variere på tværs af 
pt, sessioner etc. (Tschushke et al.2015, Boswell et al.2015)

 Næppe lineære sammenhænge – både meget høj & lav adherence er 
antagelig problematisk/udtryk for problemer hos T/i processen

 Tegn på, at T’s bearbejdning af modoverføringer mindsker deres 
manifestationer i terap rum – og har positiv effekt på beh-udbytte (Hayes et 

al.2011, 2018) - dog få og svage studier

 Selv få & kortvarige nedbrud i psykoterap holdning/T’s evne til at 
bidrage positivt til samspil med pt (udagering af modoverføring) 
ødelægger beh-arb – særligt hvis ikke disse ‘empatibrud’ håndteres 
kompetent af T (Henry et al.1990, Najavits & Strupp 1994)



Altså ….

 Vi finder ingen afgørende forskelle i effekten af specifikke beh-metoder 
så længe valg af metode er meningsfuldt afstemt med pts patologi

 Fælles- synes vigtigere end specifikke tekniske virkningsfaktorer

 Findes betydelige forskelle i enkelte T’s beh-resultater og evne til 
alliancedannelse – på tværs af skoling/specifikke metoder

 T’s mere personlige kvaliteter er centrale for terap.s forløb og udfald –
bl.a. knyttet til evne til at indtage og opretholde psykoterapeutisk 
holdning – også under pres – relationelle færdigheder, dømmekraft

 Udvikling/vedligeholdelse af psykoterapeutiske holdning, fælles 
terapeutiske virkningsfaktorer og mesterterapeutens karakteristika - er 
derfor vigtige for udv af psykoterapien og udd af psykoterapeuter

 Guidelines for psykoterapi bør altid medtænke betydelige variation på 
tværs af T – evidensbaseret praksis må medtænke enkelte T’s rolle



Hvad er virksomt i psykoterapi?

Fælles terapeutiske virkningsfaktorer



Fælles terapeutiske virkningsfaktorer 1

 Korrektiv emotionelle erfaringer – ikke gentagelse af interpersonelle 
oplevelser/mønstre – belastende forestillinger om selv, andre & verden 
revideres

 Udløser revisioner i implicit procedurale hukommelse – ændringer i 
eksplicit deklarative hukommelse har kun mindre betydning

 Opbygning af relation præget af gensidig tillid, anerkendelse

 Bryder sociale isolation, styrker epistemiske tillid til T & T’s udsagn om 
pt & verden – grundlag for korrektive erfaringer

 Heling af alliancebrud – internalisering af T’s evne til relationel 
regulering

 Med sin person – integritet, nærvær, klare grænser, rummelighed –
skaber T trygt rum (for fælles udforskning af indre verden og samspil)

 T varetager visse ‘forældrefunktioner’ (jf ‘limited parenting’, ny 
begyndelse etc.)



Udvalgte elementer i 
psykoterapeutiske holdning

For uddybning – se Jørgensen 2018



Holdning
- fra socialpsykologien-

 ”…en gennem livsløbet erhvervet, forholdsvis vedvarende orientering 
mod mennesker, ting, ideer, ideologier, værdier og sociale hændelser, 
ledsaget af en disposition eller forhåndsparathed til at nære bestemte 
meninger herom og reagere på bestemte måder herpå” (Katzenelson i 
Den store danske enzyklopædi)

 Tilbøjelighed til at tænke og opføre sig på bestemte måder – en mental 
indstilling, en måde at møde og gå til oplevelser, andre mennesker og 
verden generelt

 Kognitiv og følelsesmæssig identifikation med bestemte værdier og 
orienteringer i tilgangen til verden – forbundet med ens identitet

 Indvirker på, hvordan vi erkender virkeligheden og får os ”til at udføre 
nogle handlinger snarere end andre” (Katzenelson)



Psykoterapeutiske holdning 1

 Ikke en specifik teknik, ikke indholdsmæssigt defineret

 En særlig måde at opleve, åbne sig for, forstå og relatere sig til pt, dennes 
vanskeligheder, hvad der sker i terapeutiske rum og i T selv

 Er med til – sammen med formelle ramme – at skabe særligt (indre og 
fælles) psykoterapeutisk rum og interpersonelt felt

 Dikterer ikke, at der skal arbejdes med noget bestemt (indhold); afgørende 
er, hvordan der arbejdes med dette

 Uomgængeligt grundlag for at psykoterapeutisk arbejde kan finde sted

 Bidrager til at konstituere terapeutiske rums ‘holding’ funktion 
(rummelighed) – og som overgangsområde (ml indre/ydre realitet)



Psykoterapeutiske holdning 2

 Forankret i humanistisk menneskesyn; pt som ligeværdigt subjekt – i 
asymmetrisk relation

 Møde pt som intentionelt og meningssøgende subjekt, person der 
agerer af grunde og på måder der er potentielt meningsfulde og 
forståelige - modsat opfattelse af pt og symptomer som determineret af 
psykologiske deficits, biokemiske hjerneprocesser, mekaniske S-R-
forbindelser

 Møde enkeltes indre univers og subjektive oplevelser med største 
respekt – definerende for bl.a. psykoanalytiske psykoterapi

 Afgørende for hvordan vi ‘hører’ og forstår – relaterer os til – hvad pt 
fortæller og viser os i terapeutiske rum; hvad vi fokuserer på og hvordan



Psykoterapeutiske holdning 3

 Primære interesse er pt som oplevende, meningssøgende og aktivt 
agerende subjekt (person), ikke kvantificerbare symptomer, 
‘afvigende’ adfærd (jf. normative, diagnostiske blik)

 Ikke kun fokus på konkrete, faktuelle (adfærd, specifikke problemer), 
men også - primært - på subjektive oplevelser, mentale tilstande, 
interpersonelle processer og psykologiske dynamikker bag adfærd & 
symptomer

 Fokus på pts indre psykiske realitet – på pts forestillinger om sig 
selv, andre og virkeligheden, herunder:

 Forestillingers forhold til den ‘faktiske’, ydre realitet – og præcist 
hvornår/i hvilke sammenhænge de aktiveres

 Hvad der kan ligge til grund for disse (jf tidligere oplevelser, mentale 
tilstande)



Psykoterapeutiske holdning 4

 Subjektive oplevelser og mentale tilstande i nuet er vigtigere end 
konkret adfærd og fortidige hændelser

 Opmærksomhed på, hvordan pt har det i nuet/reagerer, når hun arbejder 
med bestemte temaer/relationer etc. – hvilke mentale tilstande og 
(indre/interpersonelt) forsvar der aktiveres

 Subjektive oplevelser anerkendes og valideres som ‘sande’ for pt, udtryk 
for pt.s psykiske realitet

 Undgå normativ-moralsk vurdering af pt, at af/bekræfte pt.s
oplevelser fra normativ position

 Balancegang – da psykoterapi også kan rumme element af 
socialisering til pts samtidskultur, konfrontation

 Undgå enten-eller tænkning – skabe rum for det ubestemte, det ikke-
objektivt fastlagte – hvor der kan leges med forskellige perspektiver 
på/udgaver af virkeligheden



Psykoterapeutiske holdning
og samtidskultur



Psykoterapi som modbillede til samtidskulturen

 Accelerationskultur – i terapeutiske rum sænkes farten, standses op, 
kigges indad – rum for eftertænksomhed modsat quick fix

 Her-og-nu orienteret kultur, fokus på at leve-i-nuet, se fremad – i terap
rum ses tilbage, erkendes historiens kraft og betydning for nutidige og 
fremtidige liv

 Individualistisk kultur præget af heroiske jeg-idealer og trang til evig 
selv-optimering – terap rum bygger på mere nuanceret, mindre 
instrumentel forståelse af menn; erkendelse af menn.s skrøbelighed, 
udsathed, gensidige afhængighed

 Kultur med fokus på antal (overfladiske, virtuelle, flygtige) kontakter –
i terap rum etableres tæt følelsesmæssig kontakt med ét menn; fokus på 
kvalitet, fortrolighed, klare grænser

 Kultur præget af indbyrdes konkurrence, kamp om opmærksomhed, 
instrumentel (antimentaliserende) tilgang til selvet – pt får T’s fulde 
opmærksomhed i mentaliserende rum, uden konkurrence


