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1. Generasjon atferdsterapi
Radikal Behaviorisme.
Behandlingsprosedyrer basert på forsterkning, ekstinksjon, straff og:
Eksponering med responsprevensjon (E/RP)
- . Joseph Wolpe utviklet i 1958 systematisk desensitivering.
- Forklaring på effekt: Habituering og ekstinksjon (begrepet «respondent ekstinksjon» er også brukt)
- Metoder vi anser som «førstegenerasjon» er særlig operante prosedyrer som for eksempel tegnøkonomi
eller differensielle forsterkningsprosedyrer (shaping, DRO, DRA, DRI, DRH, DRL).
- Språket har liten betydning
- Førstegenerasjon sitt syn på følelser:
- BFS Følelsenes plass.pdf

B.F. Skinner (1904-1990)

2. Generasjon atferdsterapi: CBT (KAT)
CBT stammer i all hovedsak fra radikal Behaviorisme. CBT består også av enkelte deler, men i mye
mindre grad, fra psykodynamisk teori (Dobson, & Dozois, 2010). CBT er også et resultat av fremskriD
innen lingvisEkk, datavitenskap og nevrovitenskap.
Mange av metodene i CBT stammer opprinnelig fra førstegenerasjon aIerdsterapi. I boken
Cogni&ve-Behavior Modiﬁca&on (Meichenbaum, 1977) beskrives ﬂere av disse, blant annet
systemaEsk desensiEvisering (eksponeringsterapi), modell-læring og teknikker for å etablere
uforenlig aIerd.
Metoder som ikke kan relateres El førstegenerasjons aIerdsterapi, men som ble en del av den
”kogniEve revolusjon” som startet på 1960-70-tallet: Selv-instruksjons-trening (posiEv tenkning),
selv-observasjon, mestringsstrategier for stress og smerte-toleranse, kogniEve
restruktureringsteknikker knyDet El realitetsorientering og irrasjonelle tanker.
Det eksisterer en rekke behandlingsmanualer som baseres på CBT overfor mange ulike lidelser og
vansker. Typisk er at det ﬁnnes egne manualer for spesiﬁkke diagnoser eller vansker. Eksempler:
Kendall og Hedke sin CBT-manual The Coping Cat Programme for angst hos barn som baseres på
deres arEkkel Considering CBT With Anxious Youth (Kendall, et. al., 2005). Devra Lynn Braun sin CBTmanual for bulemia nervosa presentert i boken Evidence Based Treatments for Ea&ng Disorders
(Dancyger & Fornari, 2009). Kathleen M. Carrol sin CBT-manual for behandling av kokainavhengighet (Carrol, 1998) og David A. Clark sin manual Cogni&ve-BehavioralTherapy for OCD (Clark,
2004).
På 1960 og 70-tallet var det motstand mot
streng behavioristisk teori og terapi: ledet til «den kognitive revolusjon»

Cognitive Behavior Therapy (CBT)

2. Generasjon: CBT/KAT
Eksponering med responsprevensjon (E/RP) er et sentralt virkemiddel i CBT. E/RP er førstegenerasjons
atferdsterapi og har vært i klinisk anvendelse i lang tid. Et eksempel er Meyer (1966) sitt studie om bruk av
E/RP overfor pasienter med tvangslidelser. Det har vært hevdet at E/RP er den eneste psykologiske behandling
som oppfyller kriteriene for empirisk basert behandling (Rowa, Antony & Swinson, 2000; Øst, 2008; gjengitt
etter Skogstad, Orvedal og Vandbakk, s. 25).
Eksponering innebærer å utsette personen for angstvekkende situasjoner og responsprevensjon innebærer å at
personen forblir i situasjonen inntil angstnivået er redusert. Det synes å være liten tvil om at E/RP-behandling
har hjulpet mange med ulike typer angstlidelser. Av klienter som fullfører behandling med E/RP oppnår ca. 80%
vesentlig symptomreduksjon. Atferdsanalytikere (behaviorister) hevder ofte at det er E/RP som er årsaken til at
CBT er effektivt. De hevder at de kognitive teknikkene som anvendes kan øke sannsynligheten for at pasienten
selv driver aktiv eksponering, men at de ikke har noen verdi i forhold til effekt.
Holden (2007) hevder at mye tyder på at de kognitive metodene som er lagt til metodene fra førstegenerasjon
atferdsterapi betyr nokså lite og at hva som leder til endring generelt er lite forstått (Holden, 2007).
Kognitiv psykologi kritiserer atferdsanalysen (førstegen.) for å neglisjere følelser, men de har selv gjort lite på området.
Datamaskinen er ikke en god modell (Skinner, 1999).
-

Atferdsanalytikere «satt på gjerdet» knyttet til språkets betydning

Effekt av CBT (effekt av CBT og E/RP er identisk overfor OCD):
CBT Metaanalyse.pdf

ICD-10: F 42, Obsessiv-kompulsiv lidelse
• Hovedtrekket er *lbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Tvangstankene er forbundet med angst og
tvangshandlingene reduserer denne angsten.
• Tvangstanker er ubehagelige ideer, fores*llinger eller impulser som gjenta;e ganger dukker opp i bevisstheten mot
pasientens ønske. Pasienten erkjenner dem som egne tanker, selv om de er ufrivillige og o>est frastøtende.
• Tvangshandlinger eller ritualer er stereotyp a@erd som blir gjenta; gang på gang. De er i seg selv ikke behagelige eller
nyCge. Hensikten er å hindre en eller annen objek*vt se; usannsynlig og nega*v hendelse. Tvangshandlingene erkjennes
o>e som meningsløse og pasientene gjør vanligvis gjenta;e forsøk på å motstå behovet for å u@øre disse.

Prevalens - debutalder
• Prevalens i normalbefolkningen er 2,5-3 %. 15-20 % har symptomer, men ?lfredss?ller ikke kravene (de har ubehag)
Det ﬁnnes ikke sikre tall for mennesker med utviklingshemming.
• Menn: GjennomsniJlig debutalder: 10-11 år (6-15). ONe ?dligere observasjoner.
• Kvinner: GjennomsniJlig debutalder: 24-25 år (19-29). ONe ?dligere observasjoner.
• 70% har debutert før fylte 20 år.
• ONe har en seJ symptomer i ?dlige barneår, sjelden debut eJer fylte 35 år (aldri menn).
• Flertallet har primærslektninger med tvangslidelse og omtrent alle har slektninger med symptomer. Mange holder
symptomene hemmelig.
• Hollander kaller OCD ”den skjulte epidemien” og hevder at det går gjennomsniJlig 17,5 år fra symptomdebut ?l eﬀek?v
behandling.
• Pasienter med OCD viser liten grad av ”spontan bedring” og det er stor fare for kroninﬁsering dersom virksom behandling
ikke blir ?lbudt.

Avgrensninger
- Skille fra vrangforestillinger, mennesker med tvangslidelser har innsikt i motsetning til personer med

vrangforestillinger.

- Det er ikke lystbetonte tanker. Behandling av en person som uttaler ”enn om jeg misbruker barna mine
seksuelt?” vil være ulikt avhengig av om det er en tidligere straffedømt uttaler det enn om kriteriene for
tvangslidelse er tilstede.
- Angst skal være tilstede, minst en time tanker/handlinger pr. dag og det skal gå utover daglig fungering.
Hos utviklingshemmede er psykiske lidelser generelt være vanskelig å diagnostisere.
Utfordringer:
- I prinsippet skal ikke diagnosen stilles hvis personen selv ikke opplever det som et problem
- Tvangstanker kan vanskelig kartlegges hos personer med svak verbal fungering (det er tvilsomt om svakere
fungerende kan ha tvangstanker)
- (kriteriet om) Innsikt er ikke tilstede hos mange i denne gruppen

Kriterier for behandling
Tvangslidelse er en klinisk tilstand, det vil si noe som normalt bør behandles, og kan i verste fall prege hele tilværelsen
(Holden, mfl., 2006)
Kriterier for behandling (diagnostiske kriterier):
- Angst, subjektive ubehagsbeskrivelser (forårsaker alvorlig stress og affekt)
- Meningsløse tvangshandlinger/tanker som vedvarer over tid og forekommer minst en time pr. dag
- Tvangshandlinger/tanker virker inn på fungering i hverdagen (kriteriet om funksjon)

Påtrengende tanker
à Smi$e
• Aggresjon
• Seksualitet
• Religiøse tema
• Soma6sk redsel
(hypokondri)
• Symmetri
• Miste noe verdifullt
• ”Krympetvang”

Tanker om å skade andre
- stikke barn med kniv
- Helle varmt vann/kaffe over andre
- Misbruke barn seksuelt

Tanker om at man plutselig kommer til å gjøre
noe uakseptabelt
- Rope i en teater sal
- Blotte seg
- Si noe ufint

Tanker om at man plutselig kommer til å skade
seg selv
- Kjøre ut av veien
- Hoppe utfor et stup
- Skjære egen strupe
- Hoppe foran bil/tog

Tvangshandlinger
- Vasking/rengjøring
- Sjekking
• Gjentakelse (”undoing”)
• Bekjennelser, bønner, søke
støtte

Det er som oftest en viss logikk i forholdet mellom
tvangstanker og handlinger (smitte-vaske).
• Vanlig: Tankene oppstår (det vil si ”fæle situasjoner”) når
personen ”minst venter det”. For å forebygge slike tanker vil ofte
pasienten unngå ”når man minst venter det-situasjoner”. Det vil si
forsøke å organisere hverdagen mest mulig. For eksempel ha på
radioen hele dagen, sette opp aktiviteter i rekkefølge etc.
• Ikke argumenter med en person med tvangslidelse:
– ”Man kan aldri være sikker nok”
– ”Det er visse ting man ikke er villig til å risikere”

• Ordne og telle
• Samle

Det er et «logisk»
forhold mellom tanker
og handlinger

Det er ikke sannsynlig at en person med tvangslidelse vil gjennomføre det
han/hun tenker på. Hvis behandleren tar utgangspunkt i det, vil hjelpen som gis
kunne være skadelig (eksponeringsterapi vil kunne antas å være kontraindisert
men pasienten burde fått det).
• Dette er ikke lystbetonte tanker:
- ”Enn om jeg misbruker barna mine seksuelt”
- ”Jeg er redd jeg skal stikke samboeren min med kniv mens
han sover”
- ”Jeg har det så godt og så begynte jeg å tenke, dette må
være for godt til å være sant, hva om jeg blir homo?”

Atferdsanalytisk modell
(Nega&v forsterkningshypotese)
• Følelser oppstår / potensielt farlige situasjoner
(fare for død/alvorlig sykdom, at barna dine skades alvorlig el.lign.) be&nges &l ufarlige s&muli.
• Angst fører &l økt frekvens av ritualer
• Nega&v forsterkning av ritualer gir redusert ubehag og forhindrer habituering (kalles nøytralisering)
• Generalisering av s&muli som utløser angst, stadig ﬂere objekter blir assosiert med fare som kan utløse angst. DeFe leder &l
økt frekvens av ritualer som forsterkes nega&vt.
Nøytralisering er en hvilken som helst innsats (mentalt
eller fysisk) som utføres for å:
- Kontrollere tanker
- Fjerne tanker
- Forandre betydningen av tanker
- Forebygge negative hendelser
- Hindre fremtidig forekomst av aktuelle tanker

Former for nøytralisering:
* Tvangshandlinger (som vasking og sjekking)
• Mentale ritualer
– bønn
– tenke på spesielle ord
– danne det samme seksuelle bildet fem ganger samtidig
som man sier ”æsj”
– ”se for seg” fagpersoner forteller at alt er i orden
– gjenta spesielle fraser på en spesiell måte eller i en
bestemt rekkefølge
• Forsikre seg om at man har andres støtte
• Unnvikelse

Strategier for å håndtere påtrengende tanker
”Kortsiktige strategier”
• En eller annen form for fysisk krevende aktivitet 92 %
• Være overoppmerksom

69 %

• Forsøke å erstatte tankene med andre tanker

55 %

• Forsikre seg selv om at alt er ok

51 %

• Søke andres forsikring om at alt er ok

50 %

• Unngå å gjøre noe som helst

49 %

• Si stopp til seg selv

48 %

• Benytte distraksjon

41 %

• Delta i altoppslukende aktiviteter

30 %

Førstegenerasjon: Eksponering og
responsprevensjon (E/RP)
Eksponering innebærer å utsette klienten for angstprovoserende situasjoner. Situasjonene tilrettelegges slik at de passer for
den enkelte klient. Utføres tvangshandlinger ved minste antydning til å være skitten så utsettes klienten for å være skitten. Er
det snakk om tvangstanker kan en bevisst tenke på dem (Holden,2006). Responsprevensjon innebærer at klienten skal være i
situasjonen og la være å gjennomføre tvangshandlinger som normalt reduserer angst. Dette Kan være å la være å vaske seg,
lenge nok til angstreduksjon (habituering) finner sted. Det langsiktige resultatet av gjentatt trening bør være at ny
eksponering vekker ingen eller betydelig svakere angst.

Tradisjonell E/RP
Informasjonsfase

P

-

Oversikt over tvangssymptomer (Y-BOCS/CY-BOCS)

-

Informere om behandlingsmodell

-

Kontrollør (oppsynsmann) i hjemmet (f. eks ektefelle eller foresaCe)

-

Symptomovervåkning, forventningsvurdering

Behandler observerer symptomene
* Planlegging av eksponeringssituasjoner og responsprevensjon (eksponeringshierarki)
* Planlegging av hjemmearbeid (hjemmelekser)
•

Lage behandlings kontrakt

Behandlingsfase:
Bruk av in vivo eksponering (eventuelt imaginær i Lllegg)
Gjennomgå og overvåke hjemmearbeid

Imaginær eksponering
I dag skal du tenke deg at (beskriv situasjonen). Jeg
kommer til å be deg lukke øynene dine slik at du ikke
blir distrahert. Se denne situasjonen så levende og
tydelig som mulig, ikke som om du hører en historie,
men som du opplever det her og nå. Med jevne
mellomrom kommer jeg til å be deg om å anslå
angstnivået ditt på en skala fra 0-100. Vennligst svar
med en gang og ikke forlat bildet du har.
Den imaginære eksponeringen blir tatt opp på lydbånd og
pasienten skal anvende det i hjemmeoppgaver.

Eksponeringshierarki

Eksponeringshierarki

• Vaskere

• Sjekkere

- Ekskrementer (100)
- Urin (90)
- Toalettseter på offentlige toalett (80)
- Svette (75)
- Aviser (60)
- Dørhåndtak (50)

- Kjøring på motorvei uten å kjøre tilbake samme vei
- Bæring av datter over betonggulv
- Datter lekende ved åpen kjellerlem
- Skylling av toalettet med lokket igjen
- Slå av lys eller komfyr uten å sjekke

Responsprevensjon
• Vaskere
- Forbudt å benytte vann på kroppen (håndvask, våte
vaskekluter)
- Forbudt å bruke kremer og deodoranter som virker avskitnende
- Forbudt å bruke vann ved barbering (kun maskin)
- Forbudt å få vann i ansiktet ved tannpuss
- Forbudt å dusje utover 10 minutter hver tredje dag
- Tilsyn: Oppsynsmann kan kontaktes når trangen er uhåndterlig
- Siste del av behandlingen er ”regler for vanlig oppførsel”

Responsprevensjon
• Sjekkere
- Forbudt å utføre noen som helst ritualistisk atferd
- Forbudt å sjekke ting som vanligvis ikke sjekkes
-

Tillatt å utføre normal sjekking, som strykejernet en
gang

- Hjemme: Oppsynsmann er tilgjengelig når trangen
er stor. Alle brudd på reglene rapporteres til
terapeuten.

Behandlingseﬀekt (E/RP)
• 80% av pasientene som utfører behandlingen opplever betydelig bedring
• Behandlingen er svært tøff og mange ønsker ikke delta eller faller ut i løpet av behandlingen. Av
de som fullfører opplever 20% av pasientene liten eller ingen positiv endring
• Alt i alt innebærer dette at ca. 50% av pasientene profiterer vesentlig på behandlingen
(Hansen, 2008)

Eksempel på bruk av E/RP:
Ar#kkel Skogstad ERP ACT.pdf

3. Generasjon atferdsterapi: ACT
ACT ble første gang presentert i 1999 i boken Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior
Change av forfatterne Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl og Kelly G. Wilson. ACT regnes som en del av ”the third wave of
behavior therapy”. Tredje generasjons atferdsterapi er basert på en empirisk og prinsippfokusert tilnærming. Den fokuserer
på psykologiske fenomeners kontekst og funksjoner, ikke bare på deres form. Derfor vektlegger den kontekstuelle og
opplevelsesmessige endringsstrategier i tillegg til mer direkte. Den prøver å etablere brede, fleksible og effektive repertoarer
hos mennesker heller enn å fjerne snevert definerte problemer, og legger vekt på dette både for terapeuter og pasienter .
I ACT er et sentralt prinsipp at språket er det sentrale grunnlaget for psykopatologi.
Andre eksempler innen tredjegenerasjon er Dialektisk Atferdsterapi (DBT; Linehan, 1993), Funksjonell Analytisk Psykoterapi
(FAP; Kohlenberg og Tsai, 2007) og Atferdsaktivering overfor depresjon (Cuijpers, van Straten, og Warmerdam, 2007;
Sturmey, 2009).

Videre argumenteres det for at psykologiske retninger blir likere og likere: Ved bruk
av ACT vs Eksistensiell psykologi som eksempel.
Ikke så «smale» terapi-former (bredere repertoarer, kontekst og funksjoner), «ikke-diagnostiske» (jfr. CBT).

Is ACT an existential therapy?

ACT AND EXISTENTIAL THERAPY

RFT

RADICAL BEHAVIOURISM

EXISTENTIALPHENOMENOLOGICAL
PHILOSOPHY

ACT: Teorigrunnlag
Når det teore)ske rasjonale beskrives av Hayes og hans medforfa9ere (Hayes et. al.,
1999; 2004) hevder de at deres teore)ske grunnlag, altså grunnlaget for ACT, i all
hovedsak er behavioris)sk. De9e beskrives uIørlig i kapitlet The Philosophical and
Teore0cal Founda0ons of ACT (kapi9el 2), i første bok fra 1999, som omhandler
funksjonell kontekstualisme og verbal aIerd se9 i lys av en behavioris)sk
forståelse. S)mulus-ekvivalens og regelstyring er sentrale begreper (Hayes, et. al.,
1999).
Flere har pekt på at ACT er inspirert av teknikker fra Zen-Buddhisme og
Gestaltpsykologi i )llegg )l førstegenerasjon aIerdsterapi. De9e er godt kjent i
sekundærli9eratur og i fagmiljøene (Grung & Jacobsen, 2011).

Eksistensiell psykoterapi
Røtter i humanistisk-ekistensiell tenkning:

- Fokus på det relasjonelle
- Det frie valg, ansvarliggjøring
- Influert av Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Karl
Jaspers m.fl.

Yalom (1980) beskriver at eksistensielle tilnærminger ofte blir
beskrevet som ”ikke-disiplinære”, ”preget av improvisering” ”myk
tilnærming” osv. Han hevder imidlertid i boken Existential
Psychotherapy at en eksistensiell tilnærming er like verdifull,
effektiv, rasjonell, koherent og systematisk som andre
tilnærminger (Yalom, 1980).

Behaviorisme og eksistensialisme
Det er ﬂere skillelinjer mellom eksistensialisme og behaviorisme. Den vik5gste:
viljens frihet (determinisme – indeterminisme).
Skinners Beyond Freedom and Dignity (1971) skapte stor deba@ og en rekke
motreaksjoner, spesielt fra humanis5sk-eksistensielt hold.
An Existen*al Look at B.F. Skinner (Fallon, 1992), hevder ikke at Skinner var
eksistensialist, men viser 1l at han var inﬂuert av Mar1n Heidegger (18891976), Karl Jaspers (1883-1969), Meurice Merlau-Ponty (1908-1961) og JeanPaul Sartre (1905-1980). Skinner beskriver en eksistensiell krise i siK liv i sin
selvbiograﬁ, han tok avstand fra logisk posi1visme og metodologisk
behaviorisme. Skinner tok, som Sartre, avstand fra dualisme. Og, som Sartre,
forfektet Skinner den dialek1ske relasjonen mellom oss og verden som vi
skaper og kontrollerer, og Skinner beskrev, i likhet med Merleau-Ponty, den
sosiale eller intersubjekive naturen av denne relasjonen (Fallon, 1992).

Is ACT an Existen.al Therapy?

What
similarities?

Ramsey-Wade (2015)

How?
Why?

Now what?

Eksistensiell psykoterapi og ACT
Likheter mellom prak-sk eksistensiell
psykoterapi og ACT i praksis (manualbasert
ACT):

Non-pathologising
Den første likheten er at pasientene ikke sykeliggjøres
(”non-pathologising”). Smerte er ikke abnormalt og verken
ACT eller eksistensiell tenkning fokuserer på å redusere
symptomer. Både eksistensiell terapi og ACT argumenterer
for at lidelse er normalt og at lidelse ikke indikerer
misDlpasning eller at det er nødvendig med behandling.
Til forskjell fra CBT er både ACT og eksistensiell
psykoterapi diagnoseuavhengig behandling. De første
fasene i terapi med ”kreaDv håpløshet” og ”oppdagelse”
av sine verdier er Dlnærmet idenDske (Ramsey-Wade,
2015).

Acceptance
Den andre likheten er et sterkt fokus på aksept
og tilstedeværelse. Begge terapier peker på
nødvendigheten å assistere pasienten i å
akseptere de eksisterende betingelsene med de
muligheter og begrensninger som finnes der.
Videre deler de to terapiene et mål om at
pasientene skal være til stede her og nå
(Ramsey-Wade, 2015)

Non-hierarchical
Den tredje likheten er at ACT og eksistensiell
psykoterapi ser pasienten og terapeuten som
likeverdige. De tar avstand fra ”ekspert-rollen” og
”behandler-rollen” (Ramsey-Wade, 2015)

Jfr. Psykoterapi og tradisjonell psykiatri

Freedom and choice
Den fjerde likheten er at begge terapier fokuserer på
frihet og verdien av endringer som gjør at en kan leve
et rikere liv.
Når det gjelder verdier går Garcia-Montes & PerezAlvarez (2010) så langt at de hevder at hvordan valg av
verdier foregår i ACT kan sammenliknes med Sartre sitt
arbeid i Being and Nothingness (1943).

Meaning and values
Den femte likheten er søken etter mening og
verdier. Fokus på verdier og søken etter mening
er tradisjonelt assosiert med eksistensielle
tilnærminger.
Fokus på ”å leve i tråd med sine verdier” i ACT
viser ifølge Ramsey-Wade (2015) at eksistensiell
tenkning har hatt stor innflytelse på ”tredjebølge” atferdsterapi.

Praktisk eksistensiell psykoterapi og praktisk ACT
Existen(al Psychoterapy, Yalom (1980)
Chapter 6: Responsibility Avoidance, Charge of your own life
Chapter 7: Willing
- Responsibility, Willing and Ac?on

Acceptance and Commitment Therapy, Hayes mﬂ. 1999
Chapter 3: The ACT model: Experiental avoidance
Chapter 9: Willingness and Commitment: Pu=ng ACT into Ac>on

Tilsvarende metaforer

Ulikheter
Ramsey-Wade (2015) viser til ulikheter mellom
eksistensiell tenkning og ACT som for eksempel
fokus på måle effekter av terapien, som er helt
sentralt i ACT. Ramsey-Wade (2015) oppmuntrer til
integrasjon mellom de to terapiformene.

Effekter av terapi
ACT
Acceptance and Commitment Therapy: A Meta-Analy6c Review
Powers, Zum Vörde ,Vörding & Emmelkamp (2009)
Acceptance and commitment therapy for anxiety and OCD spectrum disorders: An empirical review
Blue>, Kendra, Morrison, Levin & Twohig (2014)
ConcluIon: The results reveal that ACT is more eﬀecIve than control condiIons for several problem domains, but there is no
evidence indicaIng that ACT is more eﬀecIve than established treatments.
ACT: AAQ-OC (Obsessions and Compulsions)
CBT: CY / YBOCS

Studier «indikerer» at ACT overfor OCD er 6lsvarende eﬀek6vt CBT, som igjen er 6lsvarende eﬀek6vt
E/RP. Data er taD på angstsymptomer (OCD, GAD, Spesiﬁkke fobier: 63 studier), 2014.

Eksistensiell psykoterapi
Existen(al therapies: A meta-analysis of their eﬀects on psychological outcomes
Vos, Joël; Craig, Meghan; Cooper, Mick, 2015:
Conclusion: Despite the small number and low quality of studies, some existenIal therapies appear beneﬁcial for certain
populaIons. We found parIcular support for structured intervenIons incorporaIng psychoeducaIon, exercises, and discussing
meaning in life directly and posiIvely with physically ill paIents. It is important to study more precisely which existenIal
intervenIon works the best for which individual client.

Effekter av terapi
- Behandling har effekt (uavhengig av type)
- Det er ikke evidens for at ACT er vesentlig mer
effektiv enn andre psykoterapier
Fellesfaktorer for effekt av psykoterapi:
1) Klientens ressurser: 40 %
2) Det terapeutiske forholdet (variabler knyttet til relasjon): 30 %
3) Terapeutisk teknikk/terapiretning: 15 %
4) Forventning (placebo): 15 %
(Lambert, 1992)

Mentalisme
• Det er unødvendig å forklare indre årsaker; de er en del av personens
egen viljeskontroll. Fri vilje er et sentralt aspekt ved indre årsaker: en
samlebetegnelse som kan kalles ”mentalisme”.
• I førstegenerasjon a>erdsterapi var det fravær av og sentralt å ta
avstand fra mentalisme.

Mentalisme
I både andregenerasjons a.erdsterapi (CBT) og
psykodynamisk teori brukes mer ”faglige termer” for å gi
mentalis>ske forklaringer: A.erd skyldes egostyrke,
personlighetsstruktur, intelligens nivå og
lagringskapasitet. Forklaringene er kun benevnelser på
ulike former for a.erd (Holden, 2007).

Skjemaendringer i CBT

Mentalisme
Eksistensiell tenkning og eksistensiell psykoterapi bygger på mentalisme
og den frie viljen som (til dels) eneste forklaring på all atferd. Den frie
viljen er også løsningen: ansvar og valg.
Det teoretiske grunnlaget for ACT er konseptuell funksjonalisme; ikke
mentalisme, men terapien?
- Are you willing!? (Hayes)

ACT: An Existen-al Therapy
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Avslutning
• Fellesfaktorer for eﬀekt: hvor stor betydning har metoden for
behandling egentlig? Synes ikke være særlig forskjell mellom første,
andre og tredjegenerasjon a=erdsterapi (overfor OCD/Fobier)
• Tredjegenerasjon a=erdsterapi har taF steg i en mer mentalisGskeksistensiell retning i forhold Gl førstegenerasjon (i praksis)
• ACT i praksis synes også muligens å være ”mer mentalisGsk” enn
andregenerasjon
• Generelt blir psykologiske metoder blir likere og likere, mer
individuelle og ﬂeksible, men nødvendigheten av eksponeringsbasert
fokus (i en eller annen form) synes å stå støF

