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Ret beset kan man ikke besvare (endegyldigt og validt) 
hvordan fremtidens behandling vil tage sig ud! 
Men jeg befinder mig aktuelt selv i en faglig 

identitetskrise Lad mig dele lidt af den faglige 
identitetskrise og tilbyde min refleksioner herom… 
Er i tvivl om jeg kan bibringe noget nyt eftersom jeg 

egentlig tænker at denne konference fint peger i den 
retning som jeg tænker (og håber) det vil udvikle sig – 
med mere fokus på  (virksomme) fælles-faktorer…  
Men måske kan jeg binde det sammen og 

kontekstualisere ud fra psykoterapforskningen (som jeg 
læser og tolker den) 

 



I. Først, en kort rammesættende fortælling om psykoterapiens historie med 
fokus på hvor den kommer fra og hvor vi står i dag (man må kende sin fortid 
for at forstå sin samtid og sætte sig udviklingsmål for fremtiden) – særligt 
med fokus på fælles-faktorer og hvor muligt personlighedsforstyrrelser 
(mest BPD) 

II. Hernæst analyse af teori og behandlingsstrategi blandt forskellige ”evidens-
baserede behandlingsprogrammer” for borderline PF 

III. Fokus på fremtidens behandling 



TAK TIL KLOGE KOLLEGER FOR INSPIRATION OG LÅN AF SLIDES OG 
TANKER - ISÆR S. BO, A. BATEMAN, P. LUYTEN, S. MCMAIN, P. 
FONAGY, S. KARTERUD OSV.… 

 





 I 1952 ryster den tysk-fødte men Engelsk uddannede 
psykolog Hans Jürgen Eysenck feltet, med sit review af 
den empiriske forskning i psykoterapi (mest 
psykoanalyse, psykodynamisk terapi og ekletiske 
tilgange) 
 





Man kan næppe, her mere end 65 år senere, 
underestimere betydningen af Eysencks kritik –  
Vel var det ikke behageligt at han dengang såede 

tvivl om effekten af psykoterapi  
Men noget godt kom der ud af det: han 

kickstartede en sund debat og stimulerede (læs: 
provokerede) til mere og bedre metodisk ud-
forskning af effekten af psykoterapi  
 



• Primært naturalistiske designs(ikke rigtigt kontrolgrupper eller 
randomisering) med fokus på bredt at undersøge om psykoterapi 
virkede? 1950erne 

• Med støtte fra National Institute of Mental Health (NIMH i USA) blev 
forskningen mere fokuseret i forhold til hvilke interventioner mod 
hvilke specifikke problemområder? (også proces forskning omkring 
hvordan psykoterapi virker starter her) 

1960erne 
• Stor forandring i psykoterapiforskning som følge af NIMH der skifter 

funding til en mere medisinsk model for psykoterapiforskning - 
RCT/clinical trials (lånt fra forskning i medicin/farmakologi) - altså 
hvilken behandling virker for denne diagnose? 

Midt 1980erne 
• Endnu mere medicinsk inspireret forskning (i USA i alle fald) hvor 

NIMH med RdOC (RESEARCH DOMAIN CRITERIA) er gået endnu 
mere mod DSM diagnoser som DISORDERS OF THE BRAIN! Nu 



Langt størstedelen af psykoterapeutiske effekt 
studier inden for de sidste +30 år, viser at 
psykoterapi virker (absolut effekt)! At den 
gennemsnitlige patient får det bedre end ca. 80% 
af dem der ikke fik behandling 
Den gennemsnitlige behandler opnår outcomes 

der er sammenlignelige med dem der findes i 
RCT studier 
Format (gruppe vs. Individuel) er også generelt 

lige effektivt 
  (Burlingame et al. 2016; Duncan et al., 2009; Minami et al. 2008; 

Wampold &n Imel, 2015) 

…det gode narrativ har nu længe 
været, at psykoterapi generelt virker… 



Især BPD – fordi det er her der er mest RCT/outcome forskning 



 
Historisk har behandling af 
personlighedforstyrrelser – især borderline PF, 
men også antisocial PF (og psykopati?) – være 
præget af mismod  
 Historisk: PF = sygdom til døden = terapeutisk 
nihilisme (Kongerslev, Chanen, & Simonsen, 2015) 

 Inden for de sidste ca. 3 til 4 årtier har dette 
(heldigvis) ændret sig…  
Især for BPD, ikke rigtigt for andre specifikke PF 
hvor vi mangler ”god” outcome forskning RCT om 
end der er lovende skandinaviske tiltag på vej (se fx 
Simonsen, Eikenaes, Nørgaard, Normann-Eide, Juul, & Wilberg, 2019; Bo, 
Bateman & Kongerslev, 2019)  
 



 Generelt viser RCT studier at MBT, DAT, SFT, CBT osv. (de specifikke behandlinger) har  
effekt for BPD (Cristea et al. 2017) 

(Se også Kongerslev, Changen, & Simonsen, 2015; Stoffers-Winterling et al. 2012; Storebø et al. 2018; Sundhedsstyrelsen, 2018)  



 Behandlingsstudier hos unge og voksne der sammenligner 
specialiserede behandling med strukturerede/dedikeret 
standardbehandling viser ikke den store forskel i outcome – hverken 
mellem de specifikke behandlingsformer eller i sammenligning med 
”good clinical care”  (ved follow-up lidt mere uklart) 

Fx: 
 TFT/DBT/SPT (Clarkin et al., 2007) 
 DBT vs. GPM (McMain et al., 2009, 2012) 
 DBT vs. SCM (Feigenbaum et al., 2009) 
 MBT vs. SPT (Jørgensen et al., 2012) 
 CAT vs. GCC (Channen et al., 2008) 
 MBT-G vs. TAU (Beck et al., 2019) 
 
 

 
 
 



JA, måske hvis man er ”fan” af denne eller hin retning (om 
end der er ”overraskende” få ”prominente” tilhængere af 
good clinical care = de effektive kontrolbehandlinger) 
Nej: Ikke hvis man tager følgende i betragtning: 

1. common factors, og  
2. ensheden af terapeutiske strategier (teoretiske forskelle i de 

specifikke behandlinger af BPD til trods)  











 Vigtigheden af den terapeutiske relation  
 Etablering og vedligeholdelse af en stærk arbejdsalliance  

 “Min behandler og jeg har fundet en god måde hvorpå vi kan arbejde med 
mine depressive og vrede følelser” 

 “Min behandler og jeg samarbejder godt om ting der påvirker mig eller går 
mig på” 

 Terapeutens evne til at forstå 
 “Min behandler forstår virkelig mine problemer” 
 “Jeg har det ikke godt med at skulle tale om mine tanker og følelser med 

min behandler” 
 Støtte og oplevelsen af at terapeuten bekymrer sig om en 

 “Jeg  føler ikke at min terapeut støtter mig” (reversed) 
 “I feel like my therapist is on my side and tries to help me” 

 Enighed om mål 
 “I use my time with my therapist to make changes in my thoughts and 

behavior” 
 “I would rather not work on my problems or issues with my therapist” 

 



1. I metaanalyser er alliancen en konsistent og 
robust prædiktor af outcome: forklarer ca. 5-7% 
af variansen i outcome (og korrelationen mellem 
disse er ca. .20 - .30) (Baldwin et al. 2007; Fluckiger 
et al. 2012; Horvath et al 2011) 
 

2. Alliance fluktuerer gennem behandlingsforløb – 
brud og reparation 

3. Alliance prædikterer symptombedring session by 
session: Reciprok kausalitet (Falkenström et al. 2013) 

4. Forskning viser at det særligt er alliancen der 
har betydning for patienter med PF (der er 
særlig stor effekt) (Falkenström et al. 2013) 
 





Den terapeutiske 
holdning!?! 

 



 I et hav af forskellige discipliner; sport, musik, medicin, 
matematik, undervisning, computer programmering mm., har 
man fokus på den individuelle udøver og undersøger: ”Hvorfor 
er nogle bedre end andre”. I skarp kontrast til psykoterapi, 
hvor feltet primært er præget af rivaliserende paradigmer og 
konkurrerende skoler 
Meeen… 

 
 Studier viser at vi terapeuter er forskellige ift effektivitet: 

 Baldwin & Imel, 2013; Crits-Christoph & Mintz, 1991; Kim, Wampold, & Bolt, 2006; Kraus, 
Castonguay, Boswell, Nordberg, & Hayes, 2011; Lutz, Leon, Martinovich, Lyons, & Stiles, 2007; 
Nissen-Lie, Monsen, Ulleberg, & Rønnestad, 2013; Okiishi, Lambert, Nielsen, & Ogles, 2003; 
Wampold& Brown, 2005 

 



 Forskning viser at terapeutfaktoren er en af de mest robuste 
prædiktorer for outcome overhovedet.  
 Således forklarer terapeut faktoren mellem 5-9% af 

variansen i outcome, og er større end effekten af 
variabiliteten mellem behandlingsformer (0-1%), alliancen 
(ca. 5 %) og effekten af empiriske begrundet behandling vs. 
placebo behandling (0-4%) (Duncan et al., 2010; Lutz, Leon, Martinovich, 
Lyons, & Stiles, 2007; Wampold, 2005). 

 



 Er terapeuter mon effektive grundet specifikke 
interventioner/teknikker der appliceres ift særlige patienter 
(variation over domæner) eller er de effektive mere globalt 
(fx grundet evne til at skabe alliance med mange forskellige 
patienter)? 

“…This implies that those therapists who are effective (or 
ineffective) within one domain are also effective (or 
ineffective) with the other domains. this appears to hold 
across two different measures, samples, treatment settings, 
and even cultural contexts…” Nissen-Lie et al. (2016) pp 
374-375 



 Saxon og Barkham (2012) viser at forskel mellem terapeuter øges med sværhedsgraden 
af psykopatologi mere end ved type af problemer 

 Owen et al. (2015) konkluderer: 

 ”…highly effective therapists have an openness and a flexibility that allow them to 
tailor interventions to suit the specific needs of a client and a sensitivity toward 
context. This corresponds well with the notion of therapist appropriate responsiveness 
(see Stiles et al., 1998), defined as the therapist’s ability to achieve optimal benefit for 
the client by continually modifying responses to the state of the client and the 
interpersonal interaction” (Hatcher, 2015) 

 

 

SENSIBILITET! 



 Terapeuter overkompenserer for patienternes dårlige 
outcome ved at yde mere komplekse interventioner 

 
Højere kompleksitet leder nødvendigvis ikke til bedre 

outcome 
 

 Terapeuter der yder over-komplekse interventioner skaber 
dårligere outcome idet interventioner ikke tilpasses 
patienten og kan potentielt set skade patienten (ikke 
tilpasset patientens mentaliseringsniveau) 

 



Det meste psykoterapiforskning (også ved PF) 
fokuserer på forskelle mellem behandlinger 

 
Data peger på et behov for at undersøge forskelle i 

karakteristika mellem terapeuter 
 
Reflektion, støtte, bekræftelse, facilitering af 

emotionelle udtryk og tilpassede interventioner er 
associeret med mere positive alliance mål -  og gode 
Carl Rogers (empati, varme og kongruens osv.) 



Til sidst kommer jeg med epistemisk tillid tilbage til ekstraterapeutiske faktorer!  

 







Gunderson et al., 2018: 149) 



 Gunderson et al. (2018) nævner desværre ikke skema-fokuseret eller mere 
klassiske kognitive modeller som også har mere eller mindre elaborerede 
teorier for BPD og ikke mindst evidens-understøttede behandlinger 
Men når vi husker på at der ikke synes at være nogen reel forskel i relativ 

effekt i RCT-studier mellem allehånde specifikke behandlingsprogrammer 
for BPD (især indirekte evidens), så kunne det også tyde på at det næppe er 
ud fra deres teoretiske model for BPD vi kan blive klogere på praksis 
(Goldfried, 2019; Karterud & Kongerslev, submitted) 

 Jeg mener at den teoretiske model måske først og fremmest er at betragte 
som en fælles-faktor – det at yde et meningsfuldt narrativ omkring lidelsen 
og deraf afledte behandlingsstrategier og principper som derfor giver 
mening til såvel terapeut som patient (og pårørende) hvilket opbygger håb 
(= placebo/positiv forventning) (cf. også Frank, 1974; Frank & Frank, 1991; Folmo, 
Karterud, Kongerslev, Kvarstein, & Stänicke, 2019) 

 Derfor nok om teori for nu!  (undskyld til tilhører og arrangører for 
dette!) – men lur mig alligevel om ikke der kommer mere om teori 
senere… 



2011: Curr Psychiatry Rep, 13(1), 60-68. 
 



Weinberg et al., 2011:  







Positivt: Som med Eysencks kritik kan det stimulere til ny tænkning – 
og det er der vitterligt behov for som vi skal se! 



Generelt synes antagelsen om at psykoterapi er effektiv formentlig stadig 
empirisk underbygget – altså i absolut forstand, dvs. sammenlignet med ingen 
behandling (Wampold & Imel, 2015) – så langt så godt! Om end det bare 
betyder at det at give psykoterapi er bedre end ikke at gøre noget… 
Men hernæst begynder den gode fortælling om effekten af psykoterapi (og 

psykofarmaka, men det er en anden historie) at blive udfordret for tiden – og 
det gælder tilsyneladende på tværs af diagnoser…  
 Jeg tror denne diskurs vil forme vores fremtid – hvordan kan/skal/vil vi som 

fagfolk respondere og hvordan vil politikere og beslutningstagere (dem der 
prioritere penge og midler)? 



Implikationer for fremtiden – Apropos min egen faglige ”identitetskrise” 



På sæt og vis er udvikling af psykoterapeutiske behandlingsformer for 
BPD baseret på den medicinske model – dvs. RCTer og meta-analyser 
(Wampold & Imel, 2015) (vi kan jo ikke blinde terapeuter og placebo er 
måske en del af terapi effekt ikke støj) 
Som en del af denne evidens-baserede orientering i 

psykoterapiforskningens historie er fokus også blevet på udvikling af 
diagnose specifikke behandlinger (udgangspunktet var ofte specifikke 
diagnoser) (Goldfried, 2019; Lambert, 2005) – vi kender 
patologien/diagnosen og udvikler så interventioner og 
behandlingsstrategier målrettet disse 
Men, denne tilgang forekommer at have ført os ind i en blindgyde hvis 

den som nu er den eneste tilgang – vi synes at være endt i en blind gyde 
 



Der er over årene udviklet et væld af specifikke terapeutiske 
behandlingsformer for et væld af lidelser/diagnoser – og proliferationen synes 
at fortsætte (fulgt op af små og metodisk dårlige RCTer ofte) 
Men, hvis vores aktuelle forskningsmæssige tilgang til at udforske og udvikle 

behandling er produktiv, burde dette vel kunne ses i en øget effekt i 
behandlings-studierne eller hva`? 
 



Metaanalytiske studier viser nærmest ingen ændring i 
outcome indenfor de seneste 40 år (den er stagneret eller 
faldende), til trods for evidens for den absolutte effekt af 
psykoterapi, og markant tilgang i antal diagnoser og 
specifikke behandlingsprogrammer (APA, 2012; Smith & Glass, 1977; 
Wampold, Mondin, Moody, & Ahn, 1997; Wampold, Mondin, Moody, Stich et al., 1997; Weisz et al., 2019). 

 

 

 





 Inkluderede RCT-studier for unge (4-18 
år) fra 1960 til 2017 for de 4 diagnoser 

 I alt 453 RCT studier (31.933 deltagere) 

 Fund: ikke-signifikant stigning for angst 
og ikke-sinifikant fald for ADHD samt 
signifikant fald i effekt-size for depression 
og adfærdsforstyrrelse 

 Konklusion: 





2019 



 

 Flere studier viser at korte behandlinger kan være effektive ved BPD (Stoffers et al., 
2012): 
• STEPPS (5 mdr.) 
• Emotion regulation training (3.5 mdr.) 
• DBT færdighedstræning (6 uger) 

Nogle metaanalyser kan sågar ikke påvise forskel i effekt mellem korte og 
lange behandlinger for BPD (fx Sundhedsstyrelsen, 2019) 

NB nye studier der mere direkte sammenligner kort versus lang terapi for BPD 
er på vej for MBT (Juul et al., 2019a) og DAT (McMain et al., 2018) såvel som meta-
analyser (fx Storebø et al., 2019 og Juul et al., 2019b) 

 





 Så ville jeg ikke have brugt tid på denne forskning 
 Jeg tror vi må tage den seriøs og forholde os til den, især inden andre (især politikere 

og beslutningstagere, dvs. dem der styrer vores i forvejen begrænsede ressourcer) 
køber diskursen  
Vi må styre vores ”modoverføringsreaktioner” og bevare egen mentaliseringsevne 
  
 



 Ingen forskel mellem forskellige specialiserede behandlinger => egentlig den typiske dodo-
kendelse (der så igen peger på betydningen af fælles-faktorer). Den mest metodisk oplagte 
indvending er at der er påfaldende mangel på direkte sammenligninger mellem de forskellige 
specifikke behandlingsformer, så megen af evidensen for denne dodo-kendelse for BPD terapier er 
ind-direkte (ekstrapoleret). Omvendt synes dodo-kendelsen så robust etableret inden for feltet 
generelt at den virker meget plausibel.  
 Ingen væsentlig forskel mellem de fine ”brand” behandlinger (SFT,DAT,MBT,TFP) og ”gode” 

kontrolbehandlinger => formentlig indikation på at fælles-faktorer fremfor særlige specifikke 
faktorer er på spil herunder at der bag om forskellige teorier og beskrivelser af mere eller mindre 
forskellige interventioner og strategier faktisk udvirkes mere eller mindre samme outcome (cf. fx 
sammenligningerne af Weinberg et al. af behandlingsmanualer). Kan også INDICERE STEPPED-
CARE (mere herom senere) 
 Stagneret (eller i værste fald faldende effekt?) af behandlingen => Nok det mest bekymrende 

efter min mening. Delvis kan det forklares metodisk, at vi får bedre kontrol behandlinger men 
alligevel er effekten ikke særlig god i de metodisk stærke RCT studier især (eller efter kontrol for 
bias osv.) samt at RCT og metanalyser heraf jo beskriver gennemsnitspatienter og gennemsnitlig 
effekt (deriblandt vil der være nogle der får mere og andre mindre udbytte). 
  Opsamling: Inden for BPD behandling er der (som i megen anden psykoterapi forskning) meget 

der tyder på de forskellige specifikke behandlingsprogrammer er lige gode og at effekten måske 
primært er drevet af fælles-faktorer bag om teoretiske forskelle. Og, ja alliance er en del af disse 
fællesfaktorer men også placebo (forventninger, håb og oplevelse af at blive forstået (dvs. terapeut 
effekter og den terapeutiske holdning). Men hvad med den lave effekt? 
 



Der er den mulighed at vi har nået et loft over hvor meget vi kan 
flytte vores patienter i og med terapi - i al fald som den bedrives i 
dag… Og ser vi blot på evidensen kunne vi nærmest lige så godt 
tilbyde kort fremfor længerevarende behandling - hvorfor spilde 
patienter liv med 1.5 års intensiv behandling hvis effekten ikke er 
bedre end efter fx 5 mdr.? 
Der er endvidere en tendens til at forskerne konkluderer at der 

mangler flere og bedre studier på baggrund af deres meta-analyser – 
dvs. mere af det samme… Men, jeg tvivler på om det er vejen 
videre… Om dette vil give os bedre behandlinger i fremtiden!  
HELDIGVIS er der alternative tolkninger og responser på disse 

fund! 





1. Personaliseret behandling => tailored therapy 
2. (Epistemisk?) tillid igen igen og fokus på patienternes livsverden og terapi 

som læring og et pædagogisk projekt 
3. Udvidet fokus for behandling  
 

Den samlende parole kunne lyde: fra diagnoser til personer i sociale systemer 

 

 



Denne del henter stor inspiration fra S. McMains oplæg til ISSPD kongressen i 
Vancouver 2019 



 RCT studier giver effekt for grupper 
(gennemsnit) – så der ses på effekt for 
den gennemsnitlige patient – dette gør 
det svært at vide hvordan den enkelte 
patient vi møder i klinikken vil 
respondere (eller hvordan 
behandlingen skal 
personaliseres/tilpasses) 
 I personaliseret behandling formodes 

det, at bedre tilpasning af behandling 
til hin enkelte patient vil øge effekten 
og mindske risiko for bivirkninger 
 Ret beset er personaliseret behandling 

en videreudvikling af den evidens-
baserede tilgang (henter bl.a. 
inspiration fra personalized eller 
precision medicine) omend den også 
bringer et kærkomment mere 
ideografisk perspektiv med sig  

Evidens-
baseret 

behandling 
Personaliseret 

behandling 



 “What treatment, by whom, is most effective for this individual with that 
specific problem, and under which set of circumstances?” (Paul, 1967 p 111) 

 Anerkendelse af at terapi må tilpasses den enkelte 

 ”Different strokes for different folks” (Blatt & Felsen, 1993) 

 Idealet er en empatiske terapeut der i samarbejde med en aktiv patient 
opbygger en samarbejdende relation, med udgangspunkt i patientens 
baggrund, personlighed, kultur og præferencer 

 decades of careful research indicate that the patient, the therapy 
relationship, and these transdiagnostic adaptations exercise more 
influence on outcome than the particular treatment method. Put 
differently, culture eats strategy, as the famed management consultant 
Peter Drucker has said 

 

 

 



 

 

 Det personaliserede paradigme nuancerer 
dodo-kendelsen (på individ niveau) tyder 
den eksisterende forskning på at vi 
effekten af behandlingerne ikke altid er ens  



 Viden om hvad der forudsiger respons er vigtigt i forhold til at fortælle os om behandlingen 
skal tilpasses/skrædersys til forskellige subgrupper af individer 

 Forskning viser eksempelvis at traumer i barndommen, lav socioøkonomisk status og 
kliniske/diagnostiske variable forudsiger behandlingsrespons (fx Arntz et al., 2015; Bussman et 
al., 2019; Ryle et al., 2000). 

 Særligt forskere med DAT-orientering er eksempelvis begyndt at forske i om individer med 
både BPD og PTSD skal have tilpasset behandlingen så der også fokuseres mere eksplicit på 
trauma symptomer og dette synes at øge outcome (fx Harned et al., 2014; Bohus et al., 2014) 

 På den måde kan forskning i prædiktorer (forhåbentligt) hjælpe os til at øge 
behandlingseffekten ved at identificere subgrupper der fordrer særlig tilpasning 





Se også Kvarstein et al. 
(2018) 



Viden om moderatorer (fx køn, refleksiv funktion eller klinisk 
sværhedsgrad) kan således guide os i forhold til valg af behandling 
– fx synes patienter med svær grad af personlighedspatologi af få 
lidt bedre effekt af MBT versus struktureret klinisk behandling 
Der laves også sofistikeret statistiske modeller (Personalized 

Advantedge Index) som kan kombinere de forskellige variable (da 
det næppe kun er en variabel der er relevant) 

 



 Forskning i moderatorer kan også 
anvendes til vurdering af hvem der har 
behov for hvad inden en stepped-care 
approach  

 Og stepped-care (herunder kort versus lang 
terapi) kan meget vel snart blive en realitet 
i en sundhedsvæsen med få ressourcer og 
mange patienter 

 Så især må man håbe at studier af kort 
versus lang også medtænker i deres design 
forskning i prædiktorvariable samt 
moderatorer osv. Så ikke alle pludselig 
skal have kort behandling! 





McMain 2019 



  

 Metaanalyse af Flückiger et al. (2018) viser at sammenhængen mellem alliance og outcome er 
stærk hos patienter hos BPD (den er eksempelvis lav i studier med personer med misbrug) 

 Men der er også stor heterogenitet studier i blandt i størrelsen af denne sammenhæng, hvorfor 
det er behæftet med usikkerhed 



 Sidste punkt der skal nævnes kort (fordi det er dækket på denne 
konference i dag) er just caseformulering 
 I caseformulering oversættes terapimodellen til hin enkelte, 

forventninger afstemmes og der nås til enighed om mål og midler 
(Karterud, 2018; Karterud & Kongerslev, 2019; Kramer et al., 2014) 

 I denne proces kan man også inddrage viden om prædiktor variable, 
samt moderatorer og mediatorer 



Eller rettere om betydningen af verden uden for terapirummet og om terapi som 
pædagogik og læring 



Blev gennemgået i går som begrebet (at have tillid til at ændre har 
information jeg kan tage til mig lære af) 
Selvom nogle er kritiske overfor begrebet så mener jeg det mere 

pragmatisk er vigtigt, særligt (og nu jeg skal fatte mig kort) fordi det 
også rummer Fonagy og kollegers tænkning om tre læringssystemer i 
terapien (det viser ud af terapi rummet) – og her tror jeg vi skal kigge 
mere hen hvis vi skal øge effekten af vores behandling 
Og den peger på noget non-verbalt (fx ostensive cues) som også er 

meget underudforsket men som også ligger bag alliance og terapeut 
færdigheder (vi regulerer ofte patienter non-verbalt som vi gør med et 
spædbarn) 





Traditionel terapi opfattelse Mere økologisk validt 

Patient og terapeut isoleret i rummet Patienten lever ude i verden og terapeuten bliver en del af dette 
System 



 Vi ved ganske lidt om patienter ”bruger terapien” mellem sessioner UDE i verden i deres eget 
liv! 

 Dette kræver bl.a. mere kvalitativ og etnografisk orienteret forskning (fx dagbogsstudier osv.) 
(cf. Dreier, 2007) 

 Kunne det også være at vi har svært ved at øge effekten fordi vi ikke  

Medtænker patientens livsverden - hvis man bliver bedre til at mentalisere 

Men stadig lever i et forhold med en psykisk og fysisk voldelig partner 

Så får det næppe bedre, ja sågar måske endda værrer… 

 







 Med øget fokus på verden/systemer følger også fokus på den FUNKTIONSNIVEAU 
(herunder livskvalitet) i denne verden 

 Patienter med personlighedsforstyrrelser har generelt dårlig social prognose (de fungerer 
dårligt i samfundet) (Hastrup, Kongerslev, & Simonsen, 2019; Skodol et al., 2002) og dermed 
også dårlig social kapital (Paris, 2014) og lav resiliens (Harpøth et al., 2019) 

 Der begynder at komme øget fokus på ”building a life worth living” (se DAT litteraturen fx) og 
i MBT fokus på at forandring sker (og skal ske) i den verden de lever i frem for inden i terapi 
rummet (fx Bateman & Fonagy, 2016) 

 Fremfor blot a lindre symptomer må vi også øge PLAY/glæde/livskvalitet (Harpøth et al., 
2019) 

 I det hele taget kalder det på systemiske interventioner (hvilket også kan virke forebyggende) 
(det lyder helt aktivistisk) 





 Mere fokus på service-delivery altså hvordan behandling implementeres og gives på et 
organisatorisk niveau (cf. MBT forskning fx ved Dawn Bales m.fl.) – herunder betydningen af 
supervision og samarbejde 
 Forskning i uddannelse af terapueter – hvordan uddanner vi bedst muligt nye terapeuter? 

Deliberate praxis? 
 Endelig er FIT egentlig godt for patienter med BPD? Eller er det ikke løsningen til øget 

outcome? 
 ICD-11 (som Sektion III i DSM-5) afskaffer de specifikke PF (om end BPD kan bruges i ICD-

11) så det vil også få betydning ? 
 BIG data (herunder internet-terapi samt mulighed for feedback til systemer om patient 

fremgang 
 Metode udvikling af psykoterapiforskning (fx også specifikke ratingscales for bias til disse 

studier), enighed om outcomes  
 





Der er aktuelt en debat og en række studier der sætter vores 
behandlinger i et kritisk lys og som fordrer respons  
Noget skyldes nok at den traditionelle evidens-baserede tilgang 

måske ikke kan hjælpe os videre, men at vi må tænke nyt og ud af 
boksen… 
Mere fokus på den verden patienter lever i mellem terapien og hvor 

problemerne er synes påtrængende – som minimum meget tættere 
samarbejde mellem systemer og instanser synes relevant med 
patienten aktivt inddraget (så der stimuleres agens naturligvis) 
Videre må vi også mere proaktivt fokusere på ej blot at reducere 

symptomer men også øge deres sociale kapital/resiliens, herunder 
evner til work, love and PLAY 
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ISSPD kongressen kommer til Oslo i 2021 – datoer kommer senere 



Tak for jeres tid og opmærksomhed! 
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