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• Hovedkontrovers indenfor 
psykoterapiforskningen: Evidensbaseret 
terapi vs. fælles faktor-paradigmet

• Loyaliteten overfor de to positioner har i 
nogen grad været styret af 
tilhørsforholdet til terapeutiske 
traditioner

EBT eller fælles faktorer?
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• Forelæsningens påstand: Begge sider af 
diskussionen har vundet – og begge 
skal have præmier

• Der er formodentlig visse specifikke 
effekter af psykoterapi

• Non-specifikke eller fælles faktorer er 
mindst lige så vigtige og sandsynligvis 
vigtigere

Alle har vundet – og skal have præmier!
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• Psykoterapi er bedre end ingen 
behandling

• Psykoterapi er som regel bedre end 
placebokontrol eller TAU (gælder fx 
depression)

• Den mest omfattende dokumentation 
for evidens findes for terapier fra den 
kognitiv adfærdsterapeutiske tradition, 
som er dokumenteret effektive for en 
lang række lidelser, fx forskellige 
angstlidelser, depression og bulimi

Evidens for effekt
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• Voksende evidens for andre 
terapiformer, fx:

• Interpersonal terapi for depression –
signifikant mere effektiv end andre bona 
fide psykoterapier (Cuijpers et al., 2008)

• Psykodynamisk terapi for depression –
lige så effektiv som andre bona fide 
psykoterapier (fx CBT) (Cuijpers et al., 
2008)

• Emotionsfokuseret terapi for depression 
(Greenberg & Watson, 1998; Ellison et 
al., 2009)

• Mentaliserings-baseret terapi for 
Borderline Personlighedsforstyrrelse 
(Bateman & Fonagy, 2008; 2009)

Evidens for effekt (fortsat)



14.03.12
Slide 6

Department of Psychology

• Alle bona fide-terapiformer er (som 
hovedregel) lige effektive

• Stærkt kontroversielt, men meget 
velunderbygget

• I undersøgelser, hvor der findes 
forskelle, har den mindre succesrige 
terapiform ofte reelt været TAU

• Men dette vidner indirekte om, at 
fokuserede behandlingsoplæg med et 
klart rationale for behandlingens 
virkningsmekanismer og med trænede 
terapeuter typisk opnår bedre resultater

Dodo-kendelsen
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• Alle bona fide-terapiformer er (som 
hovedregel) lige effektive

• Stærkt kontroversielt, men meget 
velunderbygget

• I undersøgelser, hvor der findes 
forskelle, har den mindre succesrige 
terapiform ofte været TAU

• Addis et al. (2004): Terapeuter fordeles 
til træning i Panic Control Therapy eller 
TAU. Efter træning har 31.7% i PCT og 
22.0% i TAU i intention-to-treat 
samplet og 42.9% af klienter i PCT og 
18.8% af de i TAU i completer samplet 
opnået klinisk signifikant bedring

Dodo-kendelsen
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Effekten af specifikke behandlinger

• Dynamisk terapi for depression viser 
varierende resultater:

• Cuijpers et al. (2008): Ingen forskel mellem 
dynamisk terapi og CBT (og faktisk bedst effekt af 
IPT)

• Driessen et al. (2010): Bedre effekt af andre 
terapiformer end af dynamisk – men af forholdsvis 
begrænset betydning (42% sandsynlighed for at 
dynamisk korttidsterapi vil resultere i bedre 
resultat end andre terapiformer – 58% 
sandsynlighed for at andre terapiformer vil 
resultere i bedre resultat end STPP)

• Allegiance effekter af relativt stor betydning

• Overvejende underbygges dodo-kendelsens 
påstand om, at bona fide terapiformer er (stort 
set) lige gode.

Department of Psychology
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Effekten af specifikke behandlinger

• Mulige undtagelser fra dodo-kendelsen:

• Exposure and response prevention i fht. fobisk 
angst og OCD (se dog Wampold, 2005 – og 
ingen RCT af ikke-CBT behandling af OCD)

• Registrering og regelmæssig spisning for 
bulimi

• Adfærdsaktivering for svær depression (kun et 
studie: Dimidjian et al., 2006)

• Disse fund er ikke stærkt underbyggede, 
men flere og flere us. viser specifikke 
resultater

Department of Psychology
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Effekten af specifikke teknikker

• Alternativ: Fokusere på specifikke teknikker 
snarere end orienteringer (CBT, PPT) - jf 
Castonguay & Beutler (2006): Principles of 
therapeutic change that work

• Psykoterapiintegration står helt centralt:

• Mentaliseringsbaseret terapi (Bateman & Fonagy, 
2008, 2009)

• Affect-focused Dynamic Psychotherapy (Svartberg, 
Stiles & Seltzer, 2004)

• Schema Therapy (Giesen-Bloo et al., 2006)

• Mindfulness-Based CBT (Teasdale et al., 2000; Ma 
& Teasdale, 2004)

• Dialectical Behavior Therapy (Linehan et al., 2006; 
Clarkin et al., 2007; McMain et al., 2009)

• Emotionsfokuseret terapi for depression 
(Greenberg & Watson, 1998; Ellison et al., 2009)

Department of Psychology
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Delkonklusion og implikationer

• Veldefinerede og relativt fokuserede metoder 
er sandsynligvis alt andet lige bedre end 
mere løst definerede – i hvert fald til 
korttidsbehandling

• Indenfor visse specifikke lidelser er visse 
specifikke interventioner begyndt at se 
lovende ud

• Implikation: Vælg altid evidensbaserede 
metoder for de lidelser, hvor sådanne er 
udviklet?

Department of Psychology
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Argumenter mod ensidigt fokus på EBT (1)

• Der er stærkt omdiskuteret, hvad der rent 
faktisk er evidens for. CBT og beslægtede 
terapier er godt for meget – men voksende 
evidens for, at meget andet end CBT er 
ligeså effektivt

• Det er præmaturt at insistere på 
evidensbaserede metoder, når der er mange 
metoder, der stort set ikke er undersøgt

• For det tredje er det ret oplagt, at effekten 
af specifikke metoder formodentlig er mindre 
vigtig end effekten af non-specifikke faktorer

Department of Psychology
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Årsager til variation i terapeutisk effekt
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• Faktorer, der bidrager til klientens helbredelse, 
men som ikke tillægges central betydning inden 
for den specifikke terapeutiske retning

• ~ Fælles faktorer

Non-specifikke faktorer
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Den terapeutiske relation

• Norcross (Ed.) (2011): Psychotherapy 
Relationships That Work (2. Ed.)

• Generelle elementer i relationen i 
individuel terapi:

• Terapeutisk alliance

• Empati

• Positiv opmærksomhed og bekræftelse

• Kongruens / oprigtighed / autenticitet

• Feedback fra klienter

• Reparation af alliancebrud

• Håndtering af modoverføring
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Den terapeutiske alliance

• Omfatter tilknytningen mellem terapeut og 
klient (”bond”) samt enighed om opgaver og 
mål

• Typisk af større betydning end teknik (Horvath 
et al., 2011)

• Den bedste udforskede ”non-specifikke faktor” 
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Nødvendige og tilstrækkelige betingelser for terapeutisk bedring

Carl Rogers (klientcentreret 
terapi):

• Kongruens

• Betingelsesløs positiv 
interesse

• Empati
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Feedback fra klienter

Forskellige systemer – i DK fx Duncan & Miller:

• Outcome Rating Scale

• Session Rating Scale

Lambert (2007):

• Outcome Questionnaire-45

• Formel baseret på de forventede fremskridt fra 
session til session baseret på niveauet af klientens 
problemer ved starten af terapien

• Hannan, Lambert et al., 2005 (N=550):
• Terapeuterne forudsagde, at 3 klienter ville få det 

værre

• En af disse fik det faktisk værre –sammen med 39 
andre klienter, som terapeuterne ikke havde forudsagt 
ville få det værre

• Computersystemet identificerede 77% af de, der fik det 
værre – sammen med et ret stort antal falsk positive 
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Feedback fra klienter

Lambert (2007):

• Terapeuter får automatisk feedback hvis OQ-45 
angiver, at en klient er i risiko for et dårligt udbytte

• Fire feedback typer:

• Ingen feedback

• Terapeuten får feedback om, at klienten ikke bedres 
som forventet

• Terapeuten og klienten får feedback om, at klienten 
ikke bedres som forventet

• Terapeuten får feedback + kort standardiseret 
rådgivning om, hvad hun kan gøre (alliance, parathed 
til forandring, social støtte, revurder diagnose, overvej 
medicin)

• For ”risikoklienterne” var der klart bedre og stigende 
udbytte i alle disse feedbackgrupper
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Reparation af alliancebrud

Safran et al. (2002):

• Terapeuten skal være opmærksom på og 
udforske små tegn på brud på alliancen

• Det er vigtigt, at klienten får mulighed for at 
udtrykke sin oplevelse af den terapeutiske 
proces

• Terapeuten må ikke gå i forsvarsposition overfor 
kritik

• Terapeuten skal om nødvendigt udforske 
bekymringer og negative forventning hos 
klienten, som kan forhindre denne i at udtrykke 
kritik overfor terapeuten
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Argumenter mod ensidigt fokus på EBT (2)

• Usikkert, hvad der udvirker effekten af de 
evidensbaserede metoder. Dismantling-
studier /component designs tyder sjældent 
på effekter af specifikke metoder (Jacobson 
et al., 1996; Ahn & Wampold, 2001)

• Terapiens struktur og overbevisningen hos 
såvel terapeut som klient kan være den 
primære årsag til de evidensbaserede 
metoders succes

Department of Psychology
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Argumenter mod ensidigt fokus på EBT (3)

• Tilpasning af metoden til klienten 
formodentlig en kilde til højere effekt 
Norcross (Ed.) (2011) – rigid anvendelse 
fører formodentlig typisk til lavere effekt 
(Ackerman & Hilsenroth, 2001)

• Værdien af manualisering stærkt 
omdiskuteret (Addis & Cardemil vs Miller & 
Duncan i Norcross, 2005): Kan netop 
resultere i rigid anvendelse, hvilket kan være 
grunden til, at EBT kun i begrænset omfang 
fremstår som mere effektivt end TAU eller 
placebo (Henry et al., 1993a&b)

Department of Psychology
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Tilpasning af terapien til klienten

• Norcross (Ed.) (2011): Psychotherapy 
Relationships That Work (2. Ed.)

• Hvad er vigtigt for tilpasning til den enkelte 
klient:

• Modstandsniveau

• Forandringens faser

• Præferencer

• Kultur

• Coping stil

• Forventninger

• Tilknytningsstil
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Modstand

• Modstand er (ikke overraskende) negativt 
relateret til resultatet af terapien

• Jo mere modstandspræget en klient er, jo 
mere bør styringen af terapien overlades til 
klienten (evt. gennem valg af en mindre 
styrende terapi – fx psykodynamisk)
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Forandringens faser

Parathed til forandring
• Prochaskas fasemodel:

• Før-overvejelse: Overvejer ikke forandring
• Overvejelse: Ambivalent omkring forandring
• Forberedelse: Begyndende eksperimenteren med 

forandring
• Handling: Afprøver ny adfærd
• Vedligeholdelse: Vedvarende opretholdelse af ny 

adfærd

• Motivations- og refleksionsorienterede terapier 
bedst til før-overvejelses- og overvejelsesfaserne

• Blandet evidens for bedre effekt af 
handleorienterede tilbud (fx CBT) i senere faser

• Bemærk: Altovervejende testet ved behandling 
af misbrugsrelaterede lidelser, ex. anoreksi
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Klientens præferencer

At imødekomme klientens terapeutiske 
præferencer, hvad enten de vedrører:

• klientens rolle i terapien (terapeuten giver 
råd vs. Terapeuten overlader styringen til 
pt.; gruppe eller individuel etc)

• præferencer vedr. terapeutens alder, 
etnicitet etc.

• behandlingspræferencer (fx psykodynamisk 
eller kognitiv),

har positiv betydning for både:

• frafald

• udbytte
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Kultur

• Behandlinger, der er tilpasset klientens 
særlige kulturelle baggrund, er typisk 
mere effektive end standardbehandling



14.03.12
Slide 28

Institut for Psykologi 

Coping stil

• Symptom- og færdighedsorienteret 
terapi bedst egnet til eksternaliserende 
(impulsive, ansvarsfraskrivende, 
undgående) klienter

• Interpersonel og indsigtsorienteret 
terapi bedst egnet til internaliserende 
(hæmmede, tvangsprægede) klienter
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Tilknytning

• Adult Attachment Interview (AAI, Main & George, 1985):

• Tre tilknytningsmønstre:

• Sikker: Kan diskutere relationer fra barndommen på en 
nuanceret måde

• Opslugt/overinvolveret: Bliver overvældet af følelser, 
fortællingen bliver usammenhængende

• Afvisende: Kortfattede historier om barndomsoplevelser, 
idealisering af barndommen, men uden konkrete eksepmpler

• Daniel (2011):

• Overinvolverede klienter taler mere og længere tid ad gangen 
end afvisende

• Flere pauser i terapi med afvisende klienter

• Overinvolverede klienter tager hyppigere initiativ til at sige 
noget

• I kognitiv adfærdsterapi er afvisende klienter mere konkrete i 
det de taler om, mens overinvolverede er mere reflekterende
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Skadelige teknikker
• Konfrontationer

• Kritik

• Formodninger

• Rigiditet



14.03.12
Slide 31

Department of Psychology

Konklusion
• Vigtigt at skelne mellem evidensbaseret terapi og 

evidensbaseret praksis

• ~ skelnen mellem et nomotetisk (græsk: 
”lovopstillende”) og et idiografisk (græsk: idios 'egen, 
ejendommelig, særegen' og afledn. afgraphein
'(be)skrive’) perspektiv

• Klinikeren bør tilpasser selvfølgelig terapien til klientens 
behov (idiografisk) – men på baggrund af viden om 
evidens-baseret terapi (nomotetisk)

• Norcross & Wampold (2011): ”We need to balance 
flexibility with fidelity

• Sackett et al., 1996 + APA task force on evidence-based 
practice (http://www.apa.org/practice/ebp.html): EBP ~ 
“The integration of best research evidence with clinical 
expertise and patient values”
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Implikationer for terapeuter
• Terapeuten bør:

• Lade sig informere evidens-baseret terapi, når denne 
findes

• Være uddannet indenfor i hvert fald en evidens-
baseret terapiform i et omfang, så hun kan praktisere 
denne overfor de lidelser, hvor dette er relevant

• Anvende specifikke evidensbaserede metoder – ikke 
kun generelle principper (fx principper fra 
længerevarende individuel dynamisk terapi eller 
gruppeanalytisk terapi)

• Undgå at praktisere nogen terapiform for rigidt

• Tilpasse terapien eller henvise klienten på basis af 
klientpræferencer

• Sikre at klientens oplevelse af terapien bliver hørt og 
brugt (fx ved systematisk feedback)
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Implikationer for uddannelser

• Terapeutiske uddannelser skal eksplicit træne 
terapeuter i:

• Specifikke strategier for behandling af specifikke 
lidelser / problemstillinger

• Udvikling af non-specifikke kompetencer (fx ved 
brug af videosupervision og systematisk 
integration af klientfeedback i supervision)

• Tilpasning af terapiformen til den enkelte klient
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Strupp & Hadley (1979): Afholdte college 
professorer helt uden terapeutisk 
erfaring og fra ikke-psykologiske fag får 
lige så gode resultater med klienter i 
psykoterapi som professionelle 
psykologer.

Dette fund er blevet bekræftet gennem 
en række andre undersøgelser: Såkaldt 
para-professionelle terapeuter synes på 
en række områder at få stort set lige så 
gode resultater som professionelle.

Effekten af terapeutisk uddannelse
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Effekten af terapeutisk uddannelse

• Sandsynligt, at kompetencer og uddannelse er 
af større betydning ved svære og komplekse 
sager (Strunk et al., 2010)

• Diagnostiske færdigheder vigtige

• Tværfagligt personale kan tage sig af mindre 
komplicerede sager, superviseret af 
specialister, som også tager sig af de mest 
komplicerede sager
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Effekten af terapeutisk uddannelse

• Forskel på symptomatisk udbytte og 
klienttilfredshed

• Lunn & Poulsen (in press): ”Poor outcome” 
dækker over udtalt tilfredshed

• Binder et al. (2010): Godt udbytte indebærer:

• establishing new ways of relating to others

• less symptomatic distress, or changes in 
behavioural patterns contributing to suffering

• better self-understanding and insight

• accepting and valuing oneself


