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Plan for foredraget: 

1. Klinisk ekspertise 
 

2. Hvilke ferdigheter/egenskaper 
kjennetegner ‘effektive’/dyktige 
terapeuter ? 
 

3. Hvordan kan vi utvikle/raffinere disse? 
 



Klinisk ekspertise  

 Lang erfaring?  
 Omfattende videreutdanning?  
 
 Evnen til å bidra til økende klientbedring over tid (Tracey mfl. ) 
 
 Men bør også vise til kompetent bruk av terapeutiske 

teknikker og relasjonelle ferdigheter (Hill mfl., 2017; 
Rønnestad, 2016), altså krav om utøvelse på ekspertnivå… 
 

 Øker terapeutens ekspertise over tid? (Goldberg mfl. 2016) 
 Debatten om terapeutisk ekspertise…  

 



Terapeutens ekspertise 
Rønnestad et al. (2018): 
 

Utfall definert bredere:  
 

I. Med pasienter som har mer alvorlig patologi 
II. Opprettholdelse av gevinst ved langtidsoppfølging  
III. Minimal drop-out 
IV. Om klienter returnerer til terapi i oppfølgingsperioden 

 
 
 Viste at en gruppe svært erfarne terapeuter hadde høy 

grad av godt utfall gitt disse kriteriene…  



Klinisk ekspertise:  

I tråd med den generelle ekspertiselitteraturen 
viser studier av erfarne (ekspert)-terapeuter at 
de er mer fleksible og mestrer mer komplekse 
og uforutsigbare situasjoner bedre enn sine 
mindre erfarne kollegaer… (fra Oddli mfl. se Huppert et al., 
2001; Kivlighan & Quigley, 1991; Miller, Hubble, & Duncan, 2008; 
Rønnestad & Skovholt, 2013; Tschuschke  et al., 2014) 

 



   
  Virker psykoterapi?  

1. “Psychotherapy is remarkably effective 
2. The effects of psychotherapy are greater than the 

effects of many medical practices, including flu 
vaccines, most interventions in cardiology, and 
treatments for asthma 

3. Psychotherapy is as effective as medication for 
most mental disorders, without the side effects 

4. …psychotherapy is longer lasting than 
medications (i.e., lower relapse rates after 
treatment is discontinued) and is less resistant to 
additional courses of treatment”  

     Wampold & Imel, 2015   



 
Hva virker? 

 
 «All have won and all must have prizes!» (om 
terapeutiske metoder) (Luborsky) 
 
 
 
 
 
«Some therapists win and some do not, 
irrespective of the treatment model they use»… 
(Nissen-Lie, Monsen, & Rønnestad, 2010) 



Mulige forklaringer:  
 1. Fellesfaktorhypotesen 
2. De spesifikke ingrediensene i ulike 

terapimodeller virker i gjennomsnitt like godt 
3. Hypotesen om delt varians i ulike 

terapimodeller 
 
….men: «Hva virker for hvem?» Finnes det mer 
eller mindre gode kombinasjoner («match») mellom 
pasient/terapeut og terapeutiske metoder, som blir 
maskert i vanlige RCT studier?  

 



 
 
 
Hva kreves av terapeuten for å drive god psykoterapi?  
 
 
 

Påstand 1:  
Integrasjon av faglig kompetanse og personlige 
kvaliteter (terapeutens selv & det personlige selv) (Bennett-
Levy, 2019; Bernhardt, 2019; Rønnestad & Skovholt, 2013)...   

 
Påstand 2:  
Tekniske & relasjonelle ferdigheter går hånd i hånd (ikke 
det ene eller det andre som bidrar til endring)  

 
Påstand 3: Det er særlig de mellommenneskelige 
kvalitetene ved terapeuten som er viktige for klientens 
utfall enn mer profesjonelle faktorer (f eks etterlevelse av 
manual, kompetanse, yrkeserfaring)  
 
 
 



Psykoterapiforskning…. 
 

 Historisk: Vektlegging av terapeutiske teknikker på 
bekostning av terapeutisk relasjon og terapeuten 
som person i både KAT og PDT (og andre).. 
 

 Terapeuten som «oversett variabel» (Luborsky et al., 
1997) –men ikke lengre… 

 Se Wampold/Imel; Orlinsky/Rønnestad; Barkham/Saxon; 
Castonguay/Hill… 

 
 

 
 



           

  Egenskaper ved terapeuten:   
 
     Objektive  

- Alder 
- Kjønn 
- Etnisitet 
 På tvers av 

situasjoner Terapispesifikke 

Subjektive  

 
- Yrkesbakgrunn 
 – Klinisk erfaring 
- Teoretisk 
orientering  
 
 

 
- Personlighet 
- Tilknytningsstil  
- Livskvalitet 
- Personlige 

verdier  

- Interpersonlige 
ferdigheter 

- Vanskeligheter i 
arbeidet 

- Mestringsstrategier  
Beutler et 
al. (1994; 
2004) 



 
Profesjonelle karakteristika 

 
Oppgaverelaterte/instrumentelle 

 
Sosio-emosjonelle 

 
Profesjonelle holdninger og verdier 

 
Interpersonlige ferdigheter 

 
Egenvurdert kompetanse (self-efficacy) 

 
Relasjonell stil som terapeut 

 
Vanskeligheter og mestringsstrategier 

  

 
Personlige karakteristika 

 
Intrapsykiske 

 
Interpersonlige 

 
Selv–andre-representasjoner 

 
Interpersonlige problemer i privatlivet 

 
Personlighetstrekk 

 
Relasjonell stil i private relasjoner 

 
Intrapersonlige ressurser og sårbarhet (mindfulness,  
 
emosjonell intelligens, utbrenthet, reflekterende  
 
funksjon) 

  
 
 
 
 
 
 
                                                                                       N = 31 studier 

 
Klassifikasjon av terapeutegenskaper  

(fra Heinonen & Nissen-Lie, 2019) 
 



Hovedfunn: Hvilke egenskaper har betydning?   
 
1. Interpersonlig fungering har størst (direkte) effekt på utfall 
 
1. Disse mellommenneskelige kvalitetene (empati, verbal/ikke-verbale 

kommunikasjonsferdigheter, danne/reparere allianser) kan trenes 
opp men er sannsynligvis også forankret i terapeuter 
relasjonshistorie… 

 
1. Ingen klare bevis for noen konsekvent fordel av bestemte (Big Five) 

personlighetsprofiler… 
 
1. Lite støtte for relevansen av selvvurderte sosiale ferdigheter, mer 

støtte for prestasjonsbaserte målinger av interpersonlige 
ferdigheter, som kommer frem i utfordrende kliniske situasjoner 
(Anderson; Schöttke) 

 

 



 
 
Fasiliterende Interpersonlige Ferdigheter (Anderson et al., 2009; 2016) 

 
 

 
En metode som 
direkte observerer 
interpersonlige 
ferdigheter:  
8 utfordrende 
(problematiske) 
interpersonlige stiler 
iht circumplexet:  
 
• r = .42 

Ferdighetene:  
• Verbale uttrykk 
• Sensitivitet 
• Fokus på affect 

og 
affektinntoning 

• Varme og 
aksept 

• Fokus på den 
andre(s) 
erfaringer 



Hovedfunn, forts. (Heinonen & Nissen-Lie, 2019)  

6. Utfall er også assosiert til terapeutens selv-
vurderte faglige egenskaper eller opplevelser, 
som mestringsstrategier, erfarte vanskeligheter, 
holdninger til terapeutisk arbeid, noe som vitner om 
at terapeutens selv-rapport har betydning....  
 
…..men ikke alltid i forventet retning (f. eks 
profesjonell selv-tvil som positivt mht terapeutisk 
endring...) 



Evidens for betydningen av ydmykhet  
 

The problem with the world is that 
fools and fanatics are always so 
certain of themselves and wiser 
people so full of doubt(Bertrand 
Russell) 

=  Dunning-Krüger effekten  
 



Dunning-Krüger.. 
 • = Tendensen til at de som presterer dårligst overvurderer sin 

prestasjon, mens de som presterer best undervurderer sin 
prestasjon…   

• En helt ferskt studie fra Tyskland sammenliknet terapeuters 
vurderinger av sine klienters bedring i terapi med pasienters 
faktiske bedring:  

• Funnene gir den mest tydelige evidens for terapeutens 
ydmykhet:  
 

• De terapeutene som var mest beskjende og nøkterne i sin 
vurdering av klientfremgang var dem som hadde klienter som 
reelt sett endret seg mest med tanke på symptomlette og 
bedring av livskvalitet …(Max & Hoyer, 2019) 



Profesjonell selv-tvil og kulturell ydmykhet 
 Profesjonell selv-tvil positivt forbundet med bedre klient-vurdert 

allianse og større bedring i reasjonelle vansker i norske studier 
(Nissen-Lie mfl., 2010; 2017) 

 
 Videre finnes evidens for at kulturell ydmykhet (Jesse Owen) hos 

teraputen er av betydning i behandling av mennesker som hører til 
kulturelle minoriteter (etnisitet, religion, tro, seksuell legning og 
kjønnsidentitet) (Owen mfl., 2014) 

 
 Å være kulturelt ydmyk handler om å arbeide med å alltid 

opprettholde en nysgjerrig, åpen, ikke-dømmende og sensitiv 
tilnærming til å forstå hva pasienters kulturelle identitiet betyr for 
dem (motsatt: mikroaggresjon) 
 

 Studier av terapeututvikling (Rønnestad & Skovholt, 2013):  
“Ekspertterapeuten er først og fremst en ydmyk terapeut” 
 

 Mesterterapeuter (Jennings & Skovholt) 
 
 

 

 



Terapeutens 1. ressurser og 2. sårbarhet:  
(forts., Heinonen & Nissen-Lie, 2019) 

 
 Sammenheng mellom godt utfall og a) terapeutens 

mindfulness (Ryan mfl., 2012), b) emosjonelle 
intelligens, EQ (Rieck & Callahan, 2013), c) 
reflekterende funksjon, RF (Cologon mfl., 2017); og d) 
trygg tilknytning (Shauenburg) 

 
 NB! Flere studier tyder på at psykologiske kapasiteter 

kan kompensere/bøte på terapeutens sårbarhet, som f 
eks når høyere nevrotisisme og EQ var forbundet med 
bedre utfall enn høy N men lavere EQ… (Rieck & 
Callahan, 2013)..og at terapeuter med en kombinasjon av 
utrygg tilknytning men høy RF fikk gode utfall… (Cologen 
mfl. 2017)  
 



Konklusjon I  
• Terapeuters mellommenneskelige kvaliteter (spesielt 

det å tåle og håndtere sterke, negative affekt i terapi), 
selvinnsikt, samt fleksibilitet og reflekterende funksjon 
spesielt viktig  

 
• Disse ferdighetene er særlig betydningsfulle i 

behandlingen av klienter med mer alvorlig 
problematikk (PF, multippel komorbiditet) 
 

• Funnene belyser den komplekse dynamikken mellom 
relasjonelle og tekniske ferdigheter (Lingiardi et al., 
Bennett-Levy) 



Konklusjon II  

Når terapeuter står overfor krevende eller 
‘provoserende’ kommunikasjon fra pasienten, 
ser det ut til at deres psykologiske ressurser 
hjelper dem til å motstå motaggresjon (“hevn”) 
eller tilbaketrekking/distansering og gjør dem 
bedre i stand til å holde fokus på klienten og 
det terapeutiske arbeidet…  
    (Anderson mfl., 2018; Johns et al., 2019) 

 



    
 Wampold mfl.  (2017): Dyktige terapeuter…(fra Castonguay & Hill, 2017) 

 

1. Utvikler en god arbeidsallianse med et bredt spekter av 
klienter  

2. Gir en sannsynlig forklaring/hypotese på klientens 
problemer (NB Kasusformulering) 

3. Foreslår en behandlingsplan i samsvar med forklaringen 
4. Blir oppfattet som varme og med sterke 

mellommenneskelige ferdigheter  
5. Overvåker (monitorerer) den terapeutiske prosessen 
6. Unngår ikke konflikt og vanskeligheter i den terapeutiske 

relasjon 
7. Kommuniser håp  
8. Er alltid villig til lære og justere seg... (NB! Deliberate 

practice)   



Deliberate practice (DP) (målrettet trening)  & FIT.. 

• Hovedtanken med DP: Bare det å utføre oppgaver fører 
ikke til videre utvikling av ferdigheter… 
 

 Vi må få feedback og ha fokus på manglende 
progresjon… …(Miller; Rousmaniere; Delgadillo) 

 
DP: “Individualized training activities especially designed […] to improve 
specific aspects of an individual’s performance through repetition and 
successive refinement. To receive maximal benefit from feedback, 
individuals have to monitor their training with full concentration” 
(Ericsson & Lehmann, 1996, pp. 278-279) 

 
 
 
 



Deliberate practice i psykoterapi 
- empirisk evidens  
• Chow et al. (2015): Tid brukt til å forbedre 

kliniske ferdigheter var direkte forbundet med 
bedre klientutfall… 
 

• Goldberg et al. (2016): Tilrettelagt veiledning i 
særlige vanskelige saker bidro til å øke klinisk 
effektivitet over tid… 

 
• Men krever en kulturendring…?  



Terapeutisk effektivitet:  
 
1. Teknisk kompetanse 
2. Begrepsmessig kunnskap 
3. Interpersonlig 

ferdigheter/relasjonskompetanse 
4. Evne til selv-refleksjon  
 
(Bennett-Levy) 

 
 
 



Klinisk ekspertise 
bygget bl a på James Bennett-Levy, 2019 

 

Teknisk kompetanse

Interpersonlige
ferdigheter 5,2
Begrepsmessig
kunnskap 3,2
Selvinnsikt



Implikasjoner 
 
 Alle 4 komponenter bør få like mye oppmerksomhet 

under opplæring/videreutdanning (om vi har 
pasienters utbytte av terapi i tankene …) 

 
 Obs! Kommunikasjonsstil og non-verbal 

kommunikasjon… 
 
 Implikasjoner for rekruttering/seleksjon av kandidater?  
 
 Egenterapi? Diskusjon….  

 



Implikasjoner 
 Bruk av videoveiledning: Se etter fokus, timing, 

interpersonlig sensitivitet, tegn på subtil aggresjon, 
responsivitet til pasientens behov (Stiles; Hatcher; Safran 
& Muran) 

 
 Åpne veiledningsrelasjonen ved selv å vise til hvor 

vanskelig klinisk arbeid er/verdien av ydmykhet uten å 
tape ansikt eller faglig autoritet… 
 

 Flere funn tyder på at det er gunstig at terapeuten viser 
vilje til å kritisk evaluere sitt eget bidrag men samtidig 
beholder en aksepterende og tolerant holdning til seg 
selv (Nissen-Lie mfl., 2017) 
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