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Dette året har vi publisert tidsskriftet digitalt med opprinnelig layout som en 
PDF fil og sendt det som e-post til medlemmene. Dette er en lite fleksibel løs-
ning hvor teksten ikke er søkbar og uten de mulighetene som for øvrig ligger 
i det digitale formatet. 2018 skal etter planen bli året hvor tidsskriftet får nytt 
design og oppdateres til et heldigitalt tidsskrift. Vi er i kontakt med firmaer 
som skal bidra med layout og vi vil se på endringer i innhold og form. 

TRYKKPRESSEN
Kunsten å masseprodusere det trykte ord ble som kjent utviklet av Johan 
Gutenberg og første bok ut var Bibelen som kom i 1455. Motstanden mot ny 
teknologi var stor den gang som nå. Noen så farer i at folk flest kunne få tilgang 
til kunnskap, skriverne som hadde levd av å kopiere manuskripter for hånd 
skjønte at de var i ferd med å bli arbeidsledige. Grunnprinsippet ved trykke-
metoden har bestått helt opp til vårt tid. Selv fikk jeg Det lille trykkeri i julegave 
som barn. Blybokstavene var byttet ut med gummi, men metoden med å sette 
sammen  setninger, ved å feste bokstavene til en form, for så å tilføre blekk og 

trykke platen mot et papir, var den samme. Det tekniske var 
ikke så vanskelig, men kunsten å sette sammen setninger hvor 
 speilvendte bokstaver skulle leses fra høyre mot venstre kunne 
være en prøvelse. 

Macen jeg skriver på simulerer boktrykkerkunsten. Jeg kan 
skrive, lagre, duplisere og distribuere tekst uten blybokstaver, 
blekk og papir. Jeg kan velge fonter, størrelser og linjeavstand. 

Skifte til annen font etter at jeg er ferdig med artikkelen? Ikke noe problem. 
At det skjer digitalt, ved hjelp nuller og ettall, trenger jeg ikke forholde meg til, 
og skulle jeg ønske meg tilbake til fortiden er det bare å sende det jeg har skrevet 
til en printer, enda til en som skriver med blekkpatron om ønskelig.

I dette nummeret kan du lese om utviklingen av digitale innbygger tjenester 
innenfor psykisk helsevern. Det har tatt sin tid og er fortsatt i sin spede 
 begynnelse. Men mye er på gang, og i reportasjen kan du lese mer om det. 

MÅKER OG SJØSTJERNER
Når båten fra Larvik legger til kai i Hirtshals havn virvler propellene opp mye 
sjø. I vannmassene er det mange sjøstjerner som ikke har klart å klamre seg fast 
til bunnen. Uvitende, som jeg antar de er, om det som finnes over havflaten, må 
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det være en underlig opplevelse å bli virvlet opp til det som må fortone seg som 
deres himmel på denne måten. Der venter måkene. De vet hva som skal skje og 
speider vaktsomt etter sjøstjerner i de virvlende vannmassene, stuper ned, tar 
dem i nebbet og letter. Da jeg ankom Hirtshals rett før jul kunne jeg fra dekk 
betrakte et hundretalls måker komme flygende med hver sin sjøstjerne i nebbet. 

Hadde dette vært et vintereventyr ville måkene festet sjøstjernene varsomt 
til kveldshimmelen før de fløy ned igjen og landet som store hvite snøfnugg. 
Som det er får jeg nøye meg med gleden over at en måke med en sjøstjerne i 
nebbet ikke skriker. Slik sett har de stakkars sjøstjernene i alle fall bidratt til 
jule freden. ACT er blitt en utbredd behandlingsmetode. A står for acceptance, 
C for  commitment og T for therapy. Som voksen er det ikke alltid like lett å være 
 engasjert under utdeling av julepakkene, men jeg har lært meg å akseptere de 
gavene jeg får. Ja, selv de jeg ikke får medfører ikke lenger noen skuffelse. I fag-
artikkelen Å stå på kjempers skuldre kan du lese om utvikling og status for ACT.

Det er kaldt på dekket av Superspeed 2 her i Hirtshals havn en torsdag for-
middag i desember. Navnet på båten minner meg om at det er mange former 
for hvit jul. Det blåser surt fra vest og det er godt å trekke inn i varmen igjen. 
I rygg sekken ligger den bærbare Macen. I tillegg er det plass til et par bøker og 
en flaske hvitvin. Så er det bare å traske i land, komme seg til skrivestuen, og 
fortsette der jeg slapp. Det du leser her ble påbegynt i Tønsberg, noe ble skrevet 
på båten og det siste ved vestkysten i Danmark. Teksten har vært fraktet på tvers 
av Skagerrak flere ganger. Godt mulig den har passert ekvator også på veg til og 
fra den digitale skyen. Rene linjeakevitten med andre ord. Jeg kommer nok ikke 
til å pynte med sjøstjerner og måker i år heller. Det blir nok noen blanke kuler, 
unge jenter med vinger og en og annen nisse. Lys må det selvsagt også være 
i denne mørketiden, og i år, som i fjor og årene før der igjen, vet jeg at det jeg 
ønsker meg mest ikke kan pakkes inn og legges under treet. Slik er det nok for 
mange av oss. Lederen har ordet også denne gangen og et kognitivt sidesprang 
tar utgangspunkt i den gamle metaforspalten. Brukerperspektiv inneholder et 
lite nyttårsønske fra en pasient.

Om noen skulle undre seg over tittelen på Redaksjonelt denne gangen må jeg 
bare si meg enig. Men jeg kom over denne oppskriften på internett (nei, jeg har 
ikke tenkt å oppgi søkeord) og fikk den helt på hjernen. Jeg måtte bare bruke 
den til noe, og siden jeg i teksten har nevnt både vingede vesener og sjøstjerner 
tenkte jeg at den ikke var helt malplassert. Mange nyter jo også svineribbe til jul, 
og jul ikke bare rimer på fugl, det smaker av fugl også.

God jul og et riktig godt nytt år! n

Oppskrift på heklet gris med vinger
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Målet med denne artikkelen er todelt. Først ønsker vi å presentere 
 Acceptance and Commitment Therapy (ACT) modellen og gi en status 
for ACT i Norge. I tillegg ønsker vi å bygge broer for fruktbar kryss
pollinering mellom terapiretninger som vil kunne tjene pasientene. 
 
ANDRE- OG TREDJEGENERASJONS KOGNITIVE 
 ATFERDSTERAPIER
Den tradisjonelle kognitive terapien (for eksempel Beck, Rush, Shaw, 
& Emery, 1979; Mahoney, 1974; Meichenbaum, 1977) har sine røtter 
i  behaviorismen og regnes derfor som andregenerasjons kognitiv atferds
terapi. Sentralt i denne behandlingstilnærmingen er å endre innholdet 
i tanker og følelser, blant annet ved hjelp av å kjenne igjen og å utfordre 
 kognitive tankefeil. Tradisjonell kognitiv atferdsterapi (KAT) har spilt 
en viktig rolle i behandlingen av psykiske lidelser. Med sin målrettede 
og  strukturerte behandlingsform, har KATforløp ofte kunnet ha kortere 
v arighet sammenlignet med tidligere psykodynamiske forløp. 
 
På 2000 tallet har en ny type kognitiv atferdsterapi blitt populær; den 
såkalte tredjegenerasjons kognitiv atferdsterapien (Dimidjian, Arch, 
 Schneider, Desormeau, Felder, & Segal, 2016). Disse variantene av KAT har 
bygget videre på KATs styrker, og har også adressert noen av svakhetene eller 
paradoksene som har oppstått ved KATs behandlingsmodell. ACT befinner 
seg under denne begrepsparaplyen (Hayes, Strosahl, & Wilson, 2012), 
i likhet med dialektisk atferdsterapi (Linehan, 1993), metakognitiv terapi 
(Wells, 2009), mindfulnessbasert kognitiv atferdsterapi (Segal,  Williams, 
&  Teasdale, 2002), funksjonell analytisk atferdsterapi (Kohlenberg & Tsai, 
1991) og atferdsaktivering (Martell, Addis, & Jacobsen, 2000). Kjernen 
i disse terapiretningene er at de utfordrer andregenerasjon KATs fokus på 
symptom og syndromlette. Selv om det ikke er en spesifikk faktor som 
forener tredjegenerasjons kognitiv atferdsterapi, har alle behandlings
tilnærmingene i denne gruppen fokusert på områder av psykologien der det 
tradisjonelt ikke har vært utført mye empirisk forskning. Eksempler på slike 
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områder er aksept, mindfulness, forholdet til tanker og følelser (kognitiv 
defusjon), samt verdier (Hayes, 2016). ACT tilbyr en ny forståelse av psykisk 
lidelse, samtidig som den også bygger på en alternativ modell av menneskelig 
helse og velvære (Eifert, Forsyth, & Hayes, 2005). ACTs teoretiske stand
punkt, er at store atferdsmessige endringer kan skje, selv uten at pasienten 
har kvittet seg med eller endret innholdet i negative tanker og følelser 
(Luoma, Hayes, & Walser, 2007; Ruiz, 2012).

ACTS FILOSOFISKE FUNDAMENT
ACT bygger på funksjonell kontekstualisme (Gifford & Hayes, 1999; Hayes, 
2016; Hayes, et al., 2012), som er nært beslektet med radikal behaviorisme 
(Ruiz, 2012). Sentralt i denne forskningsfilosofien er å forstå konteksten 
atferd utspilles i, fremfor atferdens innhold (Hayes, 2016). Eksempelvis, når 
deprimerte Per rydder leiligheten sin kan denne handlingen ha flere funksjo
ner avhengig av kontekst. Funksjonen med å rydde kan være at Per kjenner 
glede ved å ha en ryddig leilighet. På en annen side kan funksjonen være at 
han rydder for å kjenne lettelse for at kjæresten slutter å mase om å rydde. 
I det overnevnte eksempelet er atferdens innhold det samme, men utspiller 
seg i en kontekst drevet av henholdsvis positiv og negativ forsterkning. Det 
er en klar sammenheng mellom depresjon og atferdsmønstre som i stor grad 
er drevet av negativ forsterkning, og det er også en sammenheng mellom 
innføring av positive forsterkede atferdsmønstre og bedring av depresjon 
(Martell, et al., 2000; Dimidjian, Dobson, Kohlenberg, Gallop, Markley, 
Atkins, et al., 2006). Å forstå atferdens funksjon har vist seg nyttig i forhold 
til behandling av en rekke psykiske lidelser (Hayes, et al., 2012). Funksjo
nell kontekstualisme og ACT er ikke opptatt av ontologiske sannheter, slik 
som for eksempel evalueringer i form av at man er god, dårlig, utilstrekkelig 
eller om noe er «sant» (Hayes, 2016). I stedet er fokuset på en pragmatisk 
sannhet, der sannhet betraktes som det som virker i forhold til å oppnå egne 
målsetninger (Hayes, et al., 2012). Et individs antagelser og tankesett kan 
således i stedet utfordres på i hvilken grad det hjelper en å leve livet slik en 
egentlig ønsker å leve det (Hayes, 2016). 

Å stå på kjempers skuldre



 tidsskrift for kognitiv terapi • nr 4 – 20177

Å stå på kjempers skuldre

HEXAFLEX-MODELLEN: ACTS MODELL AV PSYKISK HELSE 
OG PSYKISK LIDELSE
Fra et ACTperspektiv skapes psykisk helse, eller psykisk fleksibilitet, 
 gjennom seks kjerneprossesser (Hayes, Follette, & Linehan, 2004; Hayes, 
et al., 2012; Ruiz, 2012). Hver av de seks kjerneprosessene har sine dia
metrale motstykker, som anses å være sentrale prosesser i psykisk lidelse: 

1. Aksept anses som et motstykke til opplevelsesunnvikelse. Aksept innebærer å 
forholde seg til indre opplevelser, med en holdning av åpenhet og interesse. 
Forsøk på å unngå eller fjerne indre ubehag klassifiseres som opplevelsesunn
vikelse. I ACT er man ikke opptatt av å akseptere for akseptens skyld. I 
stedet benyttes aksept som et ledd i å kunne utvide pasientens atferdsreper
toar, selv under utfordrende situasjoner, for å bevege seg i retning av å skape 
et mer meningsfullt liv (Eifert, et al., 2005; Luoma, et al., 2007). Aksept 
involverer også et element av villighet, definert som «et frivillig valg om å 
være i kontakt med vanskelige mentale og emosjonelle opplevelser» (Tirch, 
Schoendorff, & Silberstein, 2014, s. 52). 

2. Defusjon er et direkte motstykke til fusjon. Defusjon innebærer å distan
sere seg til innholdet i eget tanke og følelsesliv, slik at man ser det som det 
egentlig er (tanker og følelser). Fusjon innebærer i stedet å forholde seg til 
tanker og følelser som sannheter eller regler man må følge for enhver pris 
(Blackledge, 2015). 

3. Tilstedeværelse i nuet omfatter en ikkedømmende kontakt med psykiske 
og miljømessige prosesser, mens de foregår (Luoma, et al., 2007). Når men
nesker er i kontakt med det nåværende øyeblikket, er de i mindre grad preget 
av fusjon og opplevelsesunnvikelse sammenlignet med når de opplever tap 
av kontakt med det nåværende øyeblikket. Tilstedeværelsen i nuet gjør det også 
lettere å legge merke til – og handle i tråd med egne verdier. 

4. Verdier er motstykket til uklare verdier. Verdier handler om hva pasienten 
opplever som viktig, eller hva hun ønsker at livet skal handle om. Verdier er 
selvvalgte, og er ikke et produkt av unnvikelse eller tilpasning til andres krav 
og forventninger (Luoma, et al., 2007). 

5. ACTprosessen forpliktelse til handling innebærer at pasienten, ut fra 
egne verdier, oppfordres til både å sette og å gjennomføre konkrete atferds
messige mål. Motstykket til dette er impulsivitet, passivitet eller atferdsmessig 
 unnvikelse (Hayes, et al., 2012). 
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6. Selvet som kontekst, eller perspektivtaking, dreier seg i korte trekk om en 
prosess som innebærer en opplevelse av selvet som konstant, uavhengig av 
konteksten en befinner seg i, og at dette selvet er noe annet enn ens tanker 
og følelser. Man kan forstå selvet som kontekst som at «jeg» er ståstedet fra 
hvor vi observerer egne tanker, følelser og handlinger, uten at dette ståstedet 
er noe vi selv kan observere (Hayes et al., 2012). Metaforisk sett kan man 
sammenligne selvet som kontekst med himmelen. Været og skyene endrer seg 
til stadighet, mens himmelen som er bak været og skyene er konstant og 
uforandret, uavhengig av været. Motstykket til denne prosessen er selvet som 
innhold, der et individs opplevelse av seg selv tar form av ulike begrepsselv. 
Disse begrepsselvene har ofte oppstått i lys av ens historikk (for eksempel 
«jeg er ikke elskbar»), og vi benytter ulike begrepsselv avhengig av kontekst 
(Hayes, et al., 2012; Luoma, et al., 2007). 

Figur 1. Hexaflex-modellen
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ER ACT KUN KJENTE KLINISKE FENOMENER  
I EN NY  SPRÅKDRAKT?
Vi opplever ofte at terapeuter fra andre retninger kritiserer KAT for å være 
for snever i sitt arbeid med emosjoner og mellommenneskelige prosesser. 
Hvorvidt denne kritikken er rettferdig, er vi selv usikre på. Vi vil nå vise 
hvordan vi mener ACT tilbyr kognitiv terapi en økt kredibilitet når det 
kommer til prosessarbeid. ACT har i likhet med eksistensiell psykoterapi 
fokus på individets verdier og meningsskapende atferd. Samtidig ser vi 
tydelige aspekter fra gestalt og emosjonsfokusert terapi, gjennom ACTs 
fokus på kontakt med nuet og opplevelsesbaserte prosesser. Vi er også av den 
overbevisning at ACTprosessen Selvet som kontekst omfatter kjente begreper 
i psykodynamisk terapi, slik som overføring og motoverføring. Som nevnt 
innebærer selvet som kontekst perspektivtaking. Perspektivtakningen er ikke 
begrenset til egne selvprosesser, men innebærer også refleksjon over egen 
 fusjon med historier om andre mennesker. Terapeutens fusjon med tanker 
om pasientens kvaliteter (for eksempel “dette er en kjedelig, drittpasient”), 
ville nok i psykodynamisk terapi blitt sett på som et uttrykk for motover
føring, mens det i ACT er et eksempel på ACT prosessen andre som innhold. 

Liknende aktive prosesser i terapi beskrives med ulikt språk i forskjellige 
 terapiretninger. ACTs styrke er at den fra begynnelsen valgte  kontekstuell 
funksjonalisme som filosofisk grunnmur og deretter gjennomførte 
laboratoriums forskning på menneskelig språk og kognisjon ( Relational 
Frame Theory; RFT). Dette ble brukt i formuleringen av ACT og dens 
 prosesser (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999). Deretter høstet man 
 kompatibel erfaring med prosessarbeid fra andre terapiretninger og bygget 
dette inn i ACTs verktøykasse på en systematisert måte. På denne måten 
 mener vi å ha støtte for at ACT i større grad enn tradisjonell kognitiv terapi 
kan nyttiggjøre seg av effektive prosesser man også finner i andre tera
peutiske tilnærminger. Gjennom dette systematiske, kliniske mangfoldet 
styrker ACT KAT paraplyen. På motsatt side har KAT årevis med forskning 
på kognitive skjema og tankefeller, som kan gi ACTterapeuten nyttig 
informasjon om pasienters fastlåste tanker og hvordan man kan arbeide med 
denne kognitive fusjonen i terapien (Ciarocchi, Baily & Hayes, 2008; McKay, 
Lev, & Skeen, 2012).

Å stå på kjempers skuldre



 tidsskrift for kognitiv terapi • nr 4 – 201710

ENDRINGSPROSESSENE I ACT OG KAT. 
Det er en åpenbar likhet mellom KAT og ACT, ettersom ACT tilhører KAT
paraplyen. For å unngå å sammenligne KAT med seg selv, sammenligner vi 
ACT med den tradisjonelle andregenerasjons KAT. ACTs underliggende 
filosofiske antakelser skiller seg fra KAT. ACTs grunnantakelser har i større 
grad likhet med sosial konstruktivisme og feministisk psykologi enn KATs 
tidvise mekanistiske antakelse om endringsprosesser (Hayes, 2008). Selv 
om ACT blant annet bygger videre på kjente kognitive prinsipper, har den 
 tradisjonelle KAT også tatt til seg kjente antagelser fra ACT. Et eksempel 
på dette er fokuset i eksponeringsterapi. Målet med eksponeringsterapi var 
 tidligere å redusere angstaktivering (Farmer & Chapman, 2008). Craske 
og kollegers forskning har pekt på at angstreduksjon ikke er den sentrale 
 prosessen i eksponeringsterapi, og at angstreduksjon heller ikke predikerer 
bedring (Craske, Treanor, Conway, Zbozinek, & Vervliet, 2014). Dette 
sammen faller godt med ACTs grunnforståelse om at symptomreduksjon 
i seg selv ikke er målet. Målet i ACT er i stedet psykisk fleksibilitet, altså 
utøvelse av ny,  hensiktsmessig og verdibasert atferd som respons på angst
fremkallende stimuli (Hayes et al, 2012). 

En studie av Forman og kolleger, sammenlignet effekten av tradisjonell KAT 
og ACT I behandling av depresjon (Forman, Herbert, Moita, Yeomans, & 
Geller, 2007). 101 pasienter med moderat til alvorlig depresjon og angst 
ble randomisert til behandling med enten KAT eller ACT, og behand
lingen ble utført av doktorgradstudenter som hadde begrenset erfaring 
med begge behandlingsformene. I begge gruppene opplevde pasientene 
store og signifikante bedringer i forhold til blant annet depresjon, angst, 
livskvalitet og tilfredshet med eget liv. Det var ingen signifikante forskjeller 
i behandlings effekt, og Forman og kolleger konkluderte at ACT var en like 
effektiv behandling for depresjon som tradisjonell kognitiv terapi. En studie 
fra Iran (Tamannaeifar, Gharaee, Birashk, & Habibi, 2014) har vist lignende 
funn. De overnevnte studiene konkluderte likevel at endringsmekanismene 
i KAT og ACT er forskjellige. Evnen til å observere og å beskrive egne indre 
opplevelser var sentrale mediatorer for utfallet av KAT. For ACT var redusert 
opplevelsesunnvikelse, psykisk tilstedeværelse i egne handlinger og aksept de 
viktigste endringsmekanismene. 

Å stå på kjempers skuldre
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EMPIRISK STØTTE
Forskningen rundt ACT har over tid generert betydelig momentum. På 
1980tallet begynte Steven Hayes med laboratorieforskning på  menneskelig 
språk og kognisjon, forløperne til det som skulle bli ACT prosessene. 
Noen år etter den første boka om ACT kom i 1999 ser vi et sprang i antall 
 studier. Men, det er først etter 2010 at antallet fagfellevurderte randomiserte 
kontroll studier brått har skutt i været. Se grafen nedenfor. 

Graf 1: oversikt over antall ACT fagfellevurderte RCT per år

For å si noe om mengden forskning som blir generert kan det være  nyttig 
å sammenlikne de forskjellige retningene med konkrete tall. I følge Knapp 
(2016) hadde KAT allerede i 2014 394 RCT studier med svimlende 58.000 
forsøkspersoner. Ved første øyekast kan det da virke lite når ACT per sep
tember i år hadde 205 fagfellevurderte RCT ACT studier (Hayes, 2017a) 
og litt over 10.000 forsøkspersoner (Hayes, 2015). Det er totalt 24 fagfel
levurderte metaanalyser av ACT (Hayes, 2017b). Til sammenlikning har vi 
basert på Behavioral Techs (2016) opplysninger om DBT funnet 36 RCT 
som totalt inkluderer 1016 personer, og 4 metaanalyser. Mens basert på 
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referanser  oppgitt på MCT Institute internasjonale hjemmesider (2017) har 
vi funnet 10 RCT studier innen metakognitiv terapi, og 2 metaanalyser. Det 
er gledelig både for klinikere og de vi tjener at KAT paraplyen samlet har 
generert 645 RCT. Basert på tallene vi har funnet fremstår ACT som den av 
tredje generasjons KAT med klart bredest forskningsfundament akkurat nå, 
og forhåpentligvis vil dette kunne lede til godartet søskenrivalisering i tiden 
som kommer. 
 
ACT har siden 2010 vært ansett av SAMSHAs (tilsvarende Helse direktoratet 
i USA) som evidensbasert terapi (National Registry of Evidencebased 
 Programs and Practices; NREPP, 2010). Den amerikanske psykolog
foreningens (APA) Task Force 12 har i tillegg konkludert at ACT har sterk 
empirisk støtte når det gjelder behandling av kronisk smerte. Videre har de 
konkludert at ACT har moderat støtte for behandling av depresjon, blandede 
angst lidelser, OCD og psykose (APA, 2016).

ACTS UTVIKLING OG STATUS I NORGE
Basert på vår erfaring var ACT nærmest ukjent i Norge i 2010. Mye  endret 
seg etter at en av skaperne av ACT, Steven C. Hayes, holdt et todagers 
introduksjonsverksted for rundt 40 deltakere i Molde. Dette fungerte som 
en katalysator for ACT i Norge. ACTinteresserte mennesker fra hele landet 
traff hverandre, og i etterkant dannet flere av oss internettbaserte veilednings
grupper. Dette var nyttig i den spede begynnelsen av ACT i Norge, ettersom 
det var få av oss som hadde privilegiet å ha andre ACTterapeuter på samme 
arbeidsplass. Samtidig var det viktig at vi ble en del av et etablert fagmiljø 
i moderorganisasjonen til ACT, Association for Contextual Behavioral 
Science (ACBS). ACBS er bygget opp som et internasjonalt fagfellesskap 
og en læringsarena, der klinikere, forskere og undervisere utveksler og deler 
informasjon og erfaringer. Hvis man ønsker, kan man daglig motta epost fra 
et diskusjonsforum, den såkalte listserv, med relevante og spennende faglige 
samtaler. Som medlem i ACBS kan man delta i denne samtalen ved å stille 
faglige spørsmål eller dele sine erfaringer, og i løpet av de neste dagene stort 
sett regne med å motta en rekke svar fra mer erfarne medlemmer i organisa
sjonen. ACBS har således vært en sentral arena for norske terapeuter som 
vil lære seg ACT og RFT. ACBS jobber for å utvikle prinsipper, teori og 
utøvelse av psykoterapi som er basert på empirisk kunnskap. For medlem
mer av ACBS er en stor mengde undervisningsmateriale, videoer, podcasts, 
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oppsummeringer, oversatte skjemaer, ACBSs tidsskrift og litteratur tilgjenge
lig. I tillegg får man rabatt på ACBS konferanser. Det er også viktig at man 
kan søke på andre medlemmer innen ACBS og identifisere kollegaer basert 
på interesse og geografi. I ACBS finnes spesielle interessegrupper (SIG) for 
en rekke kliniske, forsknings og samfunnsmessige områder. Som medlem 
av moderorganisasjonen ACBS kan man velge å melde seg inn i det norske 
“chapteret”, ACBS Norge. Det siste året har antall medlemmer her mer enn 
doblet seg, og vi har nå 85 medlemmer. Det norske ACBS chapteret er en fin 
måte å komme i kontakt med kollegaer i nærområdet, og en god anledning 
til å bli del av det norske ACTmiljøet. Vi ønsker å skape en aktiv organisa
sjon som bidrar til formidling av kontakt mellom medlemmene, støtter kurs 
og igangsetting av veiledningsgrupper. Det jobbes også med å bygge opp et 
miljø av norske ACT trenere slik at vi får et fagmiljø som kan stå på egne 
ben. I tillegg til ACBS Norge, har Facebooksiden ACT Norge i skrivende 
stund 835 medlemmer. Det er også verdt å nevne at Steven Hayes skal bidra 
på Bergenskongressen Emotion Revolution – don’t just talk about it i april 
2018. 

HELSEFORETAK OG INSTITUSJONER 
SOM  IMPLEMENTERER ACT.
Flere helseforetak og institusjoner i Norge er i varierende grad i gang med 
implementering av ACT i behandlingstilbudet. Vestre Viken HF har kom
met langt i dette arbeidet. Der har ACTmodellen blitt implementert både 
i døgnenhet og i poliklinikk ved DPS Kongsberg. Asker DPS er for tiden 
i startgropen av en liknende implementering. Ved DPS Vestfold er man i 
startfasen av å implementere ACTgruppebehandling som en sentral del av 
behandlingstilbudet for depresjon. Nordre Østfold DPS har over flere år til
budt ACT både individuelt og i gruppeterapi for angstlidelser, depresjon og 
personlighetsproblematikk. Man har også benyttet ACT i transdiagnostiske 
grupper. Catosenteret i Son bruker ACT som felles tilnærming for pasienter 
med smerter og stress, uavhengig av diagnoser. Helsestasjonen i Ås har nylig 
startet opplæring i ACT, mens Studenthelsetjenesten i Ås (SiÅS) i snart to år 
har hatt ACTkorttidsbehandling (fokusert ACT) for studenter med psykiske 
helseplager. 

ROP enheten ved ARA Follo døgn har også nylig besluttet å implementere ACT. 
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Ved Sørlandet sykehus gjennomføres det, i samarbeid med Psykologisk 
 institutt ved Universitetet i Oslo, et forskningsprosjekt hvor effekten av 
gruppebasert ACT behandling på tilbakevendende depresjon undersøkes.

St. Olavs Hospital i Trondheim har ACT mestringsgrupper for pasienter 
med kroniske smerter og utmattelsessyndrom. I 2018 skal man ved Unicare 
Helsefort (tidligere Hysnes Helsefort) i SørTrøndelag igangsette ACTbasert 
rehabilitering av pasienter med muskel og skjellettplager, utmattelse og 
overvekt. Ved Universitetssykehuset NordNorge tilbyr smerteavdelingen i 
Tromsø blant annet gruppebehandling for pasienter med langvarige smerte
tilstander, og for pasienter med utmattelsessyndrom/ME. Det førstnevnte 
tilbudet er også fokuset for et pågående doktorgradsprosjekt. Til sist, ved 
Universitetet i Oslo pågår det en randomisert overkrysningsstudie med 
en databasert RFTintervensjon mot langvarig smerte. 

Om vi har utelatt noen fagmiljøer ber vi om at de tar kontakt med oss slik 
at vi som representanter for styret i ACBS Norge får oppdatert vår oversikt.

KONKLUSJON/OPPSUMMERING
Artikkelforfatterne kommer selv fra en KATbakgrunn og vi opplever at 
fordelen med å være tredjegenerasjons kognitive atferdsterapeuter er å 
kunne stå på andregenerasjons skuldre. Vi kan si at ACT både lener seg på 
et fundament av tidligere kognitive innsikter, men også tar den kognitive 
 tradisjonen videre ved sitt bidrag til prosessforskning. Med dette mener vi 
det grundige filosofiske forarbeidet og laboriatoriumsforskningen (RFT) som 
la premissene for de seks kjerneprosessene (hexaflex modellen). Vi mener 
også at ACTs kjerneprosesser lar ACT utøveren favne bredere enn vi har 
opplevd å kunne tidligere. 

Interessen for ACT i Norge og internasjonalt har steget i takt med den store 
økningen av ACT publikasjoner de siste årene. I kjølvannet av dette kan se 
ut som at flere og flere norske klinikere oppdager ACTs styrker, og terapi
retningen sprer seg til stadige nye behandlings og forskningsinstitusjoner. 
Gjennom medlemskap i moderorganisasjonen for ACT, ACBS, får både nye 
og mer erfarne ACTterapeuter og forskere dra nytte av et vitalt fagmiljø og 
en ressursrik læringsplattform. n

Å stå på kjempers skuldre



 tidsskrift for kognitiv terapi • nr 4 – 201715

n   Hayes, S. C., Follette, V. M., & Linehan, M. M. (Eds.). (2004). Mindfulness and 
 Acceptance: Expanding the cognitive-behavioral Tradition. New York: Guilford Press.

n   Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment 
therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press.

n   Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment 
therapy: The process and practice of mindful change, 2nd ed. New York: Guilford 
Press.

n   Kohlenberg, R. J., & Tsai, M. (1991). Functional analytic psychotherapy: A guide for 
creating intense and curative therapeutic relationships. New York, NY: Plenum.

n   Knapp, P. (2016). CBT: Review of randomized trials.  
https://beckinstitute.org/ cbt-review-randomized-trials/

n   Linehan, M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality 
 disorder. New York: Guilford Press. 

n   Luoma, J. B. , Hayes, S. C., & Walser, R. D. (2007). Learning Act: An acceptance and 
commitment therapy skills-training manual for therapists. Oakland: New Harbinger 
Publications, Inc.

n   Mahoney, M. J. (1974). Cognition and behavior modification. Cambridge, 
M.A:  Ballinger.

n   Martell, C. R., Addis, M. E, & Jacobsen, N. S. (2000). Depression in context: 
 Strategies for guided action. New York: Norton Professional Books.

n   McKay, M., Lev, A., & Skeen, M. (2012). Acceptance and commitment therapy for 
i nterpersonal problems: Using mindfulness, acceptance, and schema awareness 
to change interpersonal behaviors. New Harbinger Publications.

n   Meichenbaum, D. H. (1977). Cognitive-behavior modification: An integrative 
 approach. New York: Plenum.

n   Metacognitive Institute (2017). Research /subject areas.  
http://mct-institute.co.uk/research-subject-areas 

n   National Registry of Evidence-based Programs and Practices (2010). 
 Intervention summary. Acceptance and commitment therapy.  
http://legacy.nreppadmin.net/ViewIntervention.aspx?id=191

n   Ruiz, F. J. (2012). Acceptance and commitment therapy versus traditional cognitive 
behavioral therapy: A systematic review and meta-analysis of current empirical 
 evidence. International Journal of Psychology & Psychological Therapy, 12, 333-357.

n   Segal, Z. W., Williams, M. G., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive 
therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guilford 
Publications.

n   Tamannaeifar, S., Gharraee, B., Birashk, G., & Habibi, M. (2014). A comparative 
 effectiveness of acceptance and commitment therapy and group cognitive therapy 
for major depressive disorder. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 
16, 60-63.

n   Tirch, D., Schoendorff, B., & Silberstein, L. (2014). The ACT practitioner’s guide 
to the science of compassion: Tools for fostering psychological flexibility. Oakland: 
New Harbinger Publications, Inc.

n   Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York, NY: 
Guilford Press.

referanser
n   American Psychological Association (2016)   

https://www.div12.org/  psychological-treatments/treatments/

n   Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979).  
Cognitive therapy of  depression. New York: Guilford.

n   Behavioral Tech (2017).  
https://behavioraltech.org/research/evidence/

n   Blackledge, J. (2015). Cognitive defusion in practice: A clinician’s guide to 
 assessing, observing &  supporting change in your client. Oakland: Context Press.

n   Ciarrocchi, J. V., Bailey, A., & Hayes, S. C. (2008). A CBT practitioner’s guide to ACT: 
How to bridge the gap between cognitive  behavioral therapy and Acceptance and 
Commitment Therapy. Oakland: New Harbinger Publications.

n   Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T. & Vervliet, B. (2014). 
 Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach.  
Behavior Research and Therapy, 58,10-23. 

n   Dimidjian, S., Arch, J. J., Schneider, R. L., Desormeau, P., Felder, J. N., & Segal, Z. V. 
(2016). Considering meta-analysis, meaning, and metaphor: A systematic review 
and critical examination of “third wave” cognitive and behavioral therapies. 
 Behavior Therapy, 47, 886-905.

 

n   Dimidjian, S., Dobson, K. S., Kohlenberg, R. J., Gallop, R., Markley, D. K., Atkins, D. 
C., et al. (2009). Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy, 
and antidepressant medication in the acute treatment of adults with major 
 depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 658-670. 

n   Eifert, G. H., Forsyth, J. P., & Hayes, S. C. (2005). A 
cceptance and Commitment Therapy for anxiety disorders: A practitioner’s 
 treatment guide to using mindfulness, Acceptance, and values-based behaviour 
 change strategies. Oakland: New Harbinger Publications, Inc.

n   Farmer, R. E., & Chapman, A. L. (2008). Behavioral interventions in cognitive 
 behavior therapy: Practical guidance for putting theory into action. Washington, 
DC: American Psychological Association.

n   Forman, E. M., Herbert, J. D., Moitra, E., Yeomans, P. D., & Geller, P. A. (2007). 
A randomized controlled effectiveness trial of Acceptance and Commitment 
 Therapy and Cognitive Therapy for anxiety and depression. Behavior Modification, 
31,  772-799.

n   Gifford, E. V., & Hayes, S. C. (1999). Functional contextualism: A pragmatic 
 philosophy For behavioral science. I W. O'Donohue & R. Kitchener (Eds.),  
Handbook of behaviorism (s. 285-327). San Diego: Academic Press.

n   Hayes, S. C. (2008). Climbing our hills: A beginning conversation on the 
 comparison of Acceptance and Commitment Therapy and traditional cognitive 
 behavioral therapy. Clinical Psychology: Science and Practice, 15, (s. 286- 295).

n   Hayes, S. C. (2015). 10,000 ACT research participants. Personlig korrespondanse, 
epost, den 01.09.2015. 

n   Hayes, S. C. (2016). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, 
and the third wave of behavioral and cognitive therapies – Republished article. 
Behavior Therapy, 47, 869-885.

n   Hayes, S. C. (2017a). ACT randomized controlled trials since 1986.  
 https://contextualscience.org/ACT_Randomized_Controlled_Trials

n   Hayes, S. C. (2017b). State of the evidence.  
https://contextualscience.org/state_of_the_act_evidence

Å stå på kjempers skuldre



 tidsskrift for kognitiv terapi • nr 4 – 201716

Kart som metafor
ARNE REPÅL

For en del år siden hadde vi i en periode noe vi kalte Metaforspalten her i 
tidsskriftet. Det var en spalte hvor kognitive terapeuter bidro med metaforer 
de hadde hatt nytte av i samtale med pasienter. Jeg tenkte jeg skulle 
gjenopplive denne spalten som et lite nostalgisk bidrag til dette siste, antar 
jeg, nummeret av tidsskriftet med gammel layout.  

Det vi med vårt teknologisk fargede fagspråk kaller for en kognitiv 
kasusformulering kan  også beskrives som et forsøk på å lage et 
kart over vårt indre landskap. Noen har gode kart som gjør det 
lett å navigere, andre har kart som er ufullstendige og i noen 
tilfeller misvisende. Det er lett å gå seg vil i egne tanker om du 
stoler på kart som ikke stemmer med terrenget. På den andre 
siden; kjenner du til feilene kan du ta høyde for dem og likevel 
komme deg dit du vil. En som kan mye om kart er Thomas 
Reinertsen Berg. Han har gitt ut boken Verdensteater. Kartenes 

historie. Den har jeg lest med stor glede.

KART
Da menneskene begynte å lage kart handlet det om å gi det ukjente navn 
og form. Hva som er det eldste forhistoriske kartet er ikke helt klart, men 
de er svært gamle. Det som regnes som det første verdenskartet er ca 2600 
år gammelt og er risset inn på en leirtavle. Det ble funnet i den babylonske 
byen Sippar, ikke langt fra Bagdad. Kartet er nokså primitivt og gir liten 
mening sett med dagens øyne. Men det var en begynnelse. Det første atlaset 
ble utgitt av Abraham Ortelius i 1570. Her ligner verden som speiles mye 
på den vi har lært oss å kjenne fra dagens kart. Morsomt å se at det på den 
skandinaviske halvøy står skrevet Noruegia og Suedia, mens bare en by 
er nevnt ved navn: Bergen! Den ble tidlig satt på kartet, noe som kanskje 
forklarer hvorfor de føler seg litt spesielle der. Dagens kart er digitale, svært 
nøyaktige, og de viser oss hvor vi selv befinner oss. De kan også være utstyrt 
med en stemme som forteller deg hvor du skal kjøre. Hjelp til selvhjelp med 
andre ord.

Kognitive sidesprang

«En kartograf som er 
opptatt av kognitiv terapi 

gjør meg trygg på at jeg 
ikke er helt på avveie!»
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Kart som metafor

Det er mange kjente kartografer. En av dem er spesielt interessant i 
vår sammenheng.   Han het  Abu Zayd al-Balkhi og levde i det niende 
århundre. Ved siden av å lage kart har han blant mye annet skrevet Sjelens 
vedlikehold, den første selvhjelpsboken bygget på kognitiv terapi som jeg 
kjenner til. En kartograf som er opptatt av kognitiv terapi gjør meg trygg 
på at jeg ikke er helt på avveie! 

INDRE KART
En gang måtte mennesket stole på sitt indre geografiske kart. Indre kart 
kan være svært nyttige. En art som fortsatt må stole på indre kart er 
honningbiene.  I en bok om honningbienes dansespråk skrevet av Axel 
Michelsen forteller han om hvordan de ved hjelp av sitt spesielle dansespråk 
evner å formidle stedsangivelser til hverandre. Vi mennesker er langt fra 
alene om å ha båret på indre geografiske kart. Det er annerledes med 
avanserte mentale kart. De er vi nok mer alene om som art, selv om enkelte 
arter kan ha noen enklere varianter. 

UTVIKLING
På samme måte som de geografiske kartene har utviklet seg over tid utvikler 
våre indre mentale kart seg fra vi fødes til vi dør. På de første kartene 
hadde verden et midtpunkt. Det var som regel der kartografen var fra. Det 
samme gjelder vel lang på veg vårt indre mentale kart. Der er det vi som er 
midtpunktet. Det kan være en tung prosess å oppdage at vi ikke er det.

Noen danner seg mentale kart som er rimelig gode å navigere etter. Noen 
bærer med seg kart som fungerte godt i en periode av livet, men som ikke 
er så nyttige lenger på et senere tidspunkt. De hjelper dem ikke til å finne 
frem. Men istedenfor å vurdere om det er noe galt med kartet konkluderer 
de med at det må være noe galt med dem selv. Kognitiv terapi handler om 
å utforske dette kartet sammen med en utenforstående. Hvordan stemmer 
kartet med terrenget? Er det foreldet? Fungerer det i det landskapet 
personen befinner seg? Et kart over Norge er ikke så nyttig å navigere etter 
dersom du befinner deg i Sverige.
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Kart som metafor

ULIKE KART
I min studie tid deltok jeg under utprøving av noe som het Blakar testen om 
jeg husker rett. Den besto av en øvelse hvor et par satt på hver sin side av ett 
bord. På midten av bordet var det et brett som gjorde av man ikke kunne se 
hverandre. Så fikk vi utdelt hvert vårt kart. Oppgaven gikk ut på at den ene 

skulle geleide den andre fra punkt A til punkt B på 
kartet gjennom å forklare veien verbalt. Det vi som 
deltakere ikke visste var at kartene ikke var identiske. 
Hensikten med øvelsen var å undersøke hva som skjer 
med kommunikasjonen. Vil den som har oppgaven å 
forklare begynne å bli irritert på den andre for ikke å 

klare å følge instruksen? Begynner den som skal finne vegen å skjelle ut den 
som gir instruksene? Vi fant ut at det måtte være noe galt med kartet uten 
å bli irritert på hverandre. Tror vi feiret med en øl etterpå. Men noen tenker 
seg ikke den muligheten. Da er spørsmålet hvem som skal ha rollen som den 
håpløse. 

KART SOM METAFOR
Jeg bruker kartet som metafor for en del av mine pasienter. De fleste bruker 
en eller annen form for GPS. Når jeg spør om de ville ha fortsatt å lytte til 
veganvisningene selv om de aldri kom dit de skulle, svarer alle nei. Når jeg 
spør dem hvorfor ikke svarer de fleste at det ville være for dumt. Det sier jeg 
meg enig i. Så tar vi tak i det mentale kartet, denne gangen for å lete etter 
feil, justere litt på kartet, bytte det ut eller prøve å se på hvordan leve med en 
litt dårlig GPS. n

«Et kart over Norge er ikke så 
nyttig å navigere etter dersom du 

befinner deg i Sverige.»



 tidsskrift for kognitiv terapi • nr 4 – 201719

Et nyttårsønske
KRISTINBrukerperspektiv

Jeg har ME og søker etter behandler med driftsavtale som praktiserer KAT. 
Det er ikke enkelt. Hos Helfos informasjonsenhet Velg behandlingssted får 
jeg oppgitt at ”kognitiv atferdsterapi” ikke er et søkeord hos dem. Dermed 
er listene, om ikke endeløse, så lange for den som søker etter behandlere 
som praktiserer kognitiv terapi. Hittil har jeg vært i kontakt med over 
50  behandlere i Oslo, Bærum og Asker hvorav mindre enn 5 oppgir at de 

praktiserer dette. Og selvsagt, fulle ventelister over alt. 
Det nærmeste jeg kom var 78 måneders ventetid. 
 
Jeg forstår ikke hvorfor behandlere som praktiserer kog
nitiv adferdsterapi er så godt gjemt? Dette er etter hva jeg 
har forstått en behandlingsform en god del MEpasienter 
har nytte av, men som jeg finner svært få med driftsav
tale som praktiserer. Man kan selvsagt betale det hvite 

ut av øyet for privatpraktiserende uten hjemmel men med år med sykdom, 
hus og studielån, begrenser det seg. Og det må være mange som er dårligere 
stilt enn meg. Jeg skulle ønske det var mer offentlig fokus på min gruppe og 
behandlings muligheter eller mangel på sådan.  Jeg skulle gjerne på en god 
dag hørt hva NFKT mener om saken. 

I dag fikk jeg et nytt håp da det har kommet meg for øret at Bærum 
 kommune har et Senter for mestring og forebygging (SEMFO) som har 
kurs i belastningsmestring (KiB). KAT er en del av dette.  På grunn av stor 
pågang er det usikkert når jeg får delta, men det er bekreftet at jeg er spot 
on som kursdeltaker. Enn så lever jeg i håpet om at MEfolket snart skal 
får bedre dager. n

«Jeg forstår ikke hvorfor 
 behandlere som praktiserer 
 kognitiv  adferdsterapi er så 

godt gjemt?»
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Ting er i endring. Det har de alltid vært, men mye endrer seg raskere nå 
enn før. Det gjelder også behandling og forebygging av psykiske lidelser. 
Fokus er i ferd med å flytte seg. Der terapeutens blikk før var stivt rettet 
mot spesifikke terapeutiske retninger har det nå begynt å flakke. Det 
terapeutiske rommet er kanskje fortsatt det samme for noen, men det finnes 
en verden der ute, og den er på enkelte områder i ferd med å endre seg 
nokså radikalt. Jeg tenker ikke på klimakriser og storpolitikk. Det jeg har 
i tankene er den digitaliseringen av vår hverdag vi nå er vitne til.

Det er i år 25 år siden den første SMSen ble sendt. I dag lever de fleste 
sitt sosiale liv like mye på digitale plattformer som i den ytre verden. 
Men ett sted har disse endringene stått merkelig stille, og det er på 
området psykisk helse. Bortsett fra bruken av elektroniske journaler 

har vi frem til for få år siden i liten grad tatt i bruk 
digitale hjelpemidler i behandlingen og forebygging. 
Det er sikkert flere grunner til det. Skepsis blant 
behandlere, sikkerhetsmessige utfordringer og tekniske 
begrensninger er noen av årsakene. I 2014 skrev Svein 
Øverland følgende i Aftenposten: ”Det finnes i dag 
en rekke ubenyttede muligheter innen såkalt «digital 

terapi»: «E-terapi» der du kan møte psykologen via videokonferanseutstyr, 
«psy-apps» som du lett kan laste ned å administrere via din smarttelefon, 
og til og med «virtuelle verdener» der du kan møte psykologen eller andre 
pasienter via en «avatar». Men i lille Norge er vi fortsatt skeptisk til å tenke 
nytt når det virkelig gjelder.

Men noe er i ferd med å skje, både nasjonalt og internasjonalt, og det skjer 
raskt. For min egen del har denne høsten bestått i å utvikle nye digitale 
behandlingsprogrammer, skrive om veiledet internettbehandling og 
delta på faglige samlinger om samme tema. Digitale innbyggertjenester 
er på veg også innenfor vårt fagfelt. Veiledet internettbehandling er en 
voksende del av denne utviklingen. Flere steder er det nå del av standard 
behandlingstilbud på lik linje med ansikt til ansikt terapi. Mye av innholdet 
i slike behandlingsprogrammer bygger på tradisjonell kognitiv terapi, men 
måten terapien tilbys på er ny.

På sporet av den nye tid
ARNE REPÅL

«Der har myndighetene, i 
 motsetning til i Norge, sørget 

for at takstsystemet er tilpasset 
denne behandlingsformen.»
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NASJONAL FAGSAMLING EMESTRING
En solfylt morgen i begynnelsen av november i år var det en to dagers 
fagsamling for eMestring i Norge, eller eMeistring som det heter i Bergen. 
Dette er et fagmiljø, i dag bestående av ca. 27 personer, bygget opp omkring 
veiledet internettbehandling med forankring i Helse Bergen og Sykehuset 
i Vestfold HF. Samlingen var lagt til Farris bad i Larvik, et sted gruppen 
har vært samlet en gang tidligere. Andre samlinger har vært i Bergen og ved 
Karolinska sjukhuset i Stockholm hvor eMestring har sine røtter. Selv om 
miljøet er relativt ungt var dette således den 5. nasjonale samlingen. 

Dagene var bygget over samme lest som tidligere samlinger og inneholdt 
faglige innlegg, orientering om pågående arbeid og mulighet for 
erfaringsutveksling terapeutene i mellom. Så langt har eMestring omfattet 
behandlingsprogrammer for panikkangst, sosial angst og depresjon. 
Programmer for problematisk drikking (eMestring alkohol) og for pasienter 
som står i fare for å falle ut av arbeid (eMestring Raskere tilbake) er under 
utvikling. 

På sporet av den nye tid

Samling emestring i Vestfold
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PASIENTENS E-HELSETJENESTE
Noen uker senere, 21. november, var det fagdag i Bergen med temaet 
Pasientens e-helsetjeneste - nye muligheter for psykisk helsevern. En 
entusiastisk viseadministrerende direktør og leder av Forsknings- og 
utviklingsavdelingen i Helse Bergen, Clara Gram Gjesdal, ønsket 
velkommen. Hun var blant annet opptatt av hvordan digital satsing 
innen psykisk helsevern var med på å utfordre faget både når det gjelder 
organisering, utforming av tjenestetilbudet og dagens finansieringsordning. 
Hun var også svært positiv til hvordan eMeistring i Bergen har integrert 
forskning og klinikk.

Adm. Dir. Helse Vest IKT Erik Hansen kalte seg selv for en teknologi 
optimist selv om han understreket at ikke alt kan være e-helse. Han kom 
med flere eksempler på det han kalte ”disruptiv innovasjon”, nyskapninger 
som endrer måten å tenke og jobbe på.

Brukerperspektiver ble ivaretatt av Linn Bære. Hun er leder for det regionale 
brukerpanelet i Helse Vest og mente veiledet internettbehandling var 
et etterlengtet tilbud for brukerne. PhD Kerstin Blom ved Karolinska 
Instituttet i Sverige orienterte om den svenske modellen for veiledet 
internettbehandling. Der har myndighetene, i motsetning til i Norge, sørget 
for at takstsystemet er tilpasset denne behandlingsformen.

PhD Pim Cuijpers fra Universitetet i Amsterdam tok blant annet for seg 
forskning på behandling av depresjon. Hans konklusjon var at metastudier 

På sporet av den nye tid

Clara Gram Gjesdal Pim Cuijpers
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viste at de fleste behandlingsmodeller har effekt sammenlignet med 
kontrollgruppe som ikke får behandling. Det er imidlertid ingen forskjell 
å finne på å sammenligne ulike behandlingsmetoder med hverandre, 
inkludert veiledet internettbehandling. Dette uavhengig av depresjonsdybde. 
Dersom dette er riktig skulle det tilsi at det er svært kostnadseffektivt å tilby 
veiledet internettbehandling som del av standard behandling all den tid en 
erfaren e-terapeut kan behandle 3 til 4 ganger så mange pasienter pr. dag.

Det ble blant mye annet også vist intervju med en fornøyd 
eMestringspasient og video intervju om det internettbaserte 
behandlingsstedet Mindspot med PhD Nick Titov ved Maquarie University 
i Australia. Erlend Bønes og Eirin Rødseth ved avdeling for e-helse og IKT 
ved Universitetet i Nord Norge orienterte om behandling over Skype, en 
metode som nå er godkjent sikkerhetsmessig og som kan gjennomføres 
ved at terapeuten sender pasienten en egen lenke med invitasjon for hver 
behandlingstime. Det var også spennende å høre PhD Tine Nordgreen 
fortelle om erfaringer med å la pasienter ta direkte kontakt for behandling 
i eget prosjekt i Helse Bergen.

FAG OG INSPIRASJONSDAG I VESTFOLD
Teknologi som del av behandling – er fremtidens terapeuter digitale? 
Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF 
hadde invitert til fagdag om bruk av digital teknologi 15. desember. Ta 
tak i teknologien oppfordret en engasjert Torgeir Waterhouse, direktør 
for IKT-Norge. Han hadde mange innspill til ettertanke. Sven Lian 

På sporet av den nye tid

Torgeir Waterhouse Sven Lian Jensen
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På sporet av den nye tid

Jensen fortalte entusiastisk om egenerfaring ved bruk av egenutviklet 
app ved bipolar lidelse, og hadde, i likhet med Waterhouse, noen spark 
til helsebyråkratene. Anders Johansen orienterte om utvikling av sosiale 
læringsroboter til hjelp ved språktrening for unge med autisme, et arbeid 
ikke helt uten utfordringer. Tine Nordgreen snakket blant annet om bruk av 
digitale verktøy i behandling av bipolar lidelse og sosial angst ved Intromat 
prosjektet i Bergen, mens undertegnede hadde et innlegg om digital 
teknologi sin plass i dagens og fremtidens behandlingstilbud. Vi fikk også 
eksempler på hvordan spillteknologi kan anvendes i læringsprogrammer. En 
vellykket fagdag om jeg skal dømme ut fra tilbakemeldinger fra deltakerne.

HVOR GÅR VI?
Ingen tvil om at fremtiden er her og at helsepersonell har begynt å forholde 
seg til den. Digital teknologi er i ferd med å bli tatt i bruk på en rekke 
områder også innen psykisk helsevern. Aftenposten hadde 21. januar 2015 
et oppslag med tittelen ”Syv grunner til å satse på netterapi.” Det har siden 
den gang vært en rekke oppslag i aviser og radio hvor både pasienter og 
behandlere har fortalt om positive erfaringer. Nasjonal og internasjonal 
forskning viser til behandlingseffekter på linje med ansikt til ansikt terapi. 
Det gjenstår å se om helsebyråkratiet klarer å henge med når det gjelder 
økonomisk insitament og tilrettelegging for økt bruk av digital teknologi 
både i 1.-linjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. n
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Vitenskapelige studier har vist at psykologisk behandling, som kognitiv 
atferdsterapi, kan hjelpe mange med vanlige psykiske lidelser. Men man har 
i mindre grad evaluert hvordan behandlingen virker når den blir implemen-
tert som en fast del av offentlige psykiske helsetjenester. I Norge er det for 
eksempel ikke systematisk resultatevaluering av behandlingstilbudet ved 
poliklinikker i psykisk helsevern.

SYSTEMATISK EVALUERING
David M. Clark publiserte nå i desember en spennende artikkel i det 
anerkjente fagtidsskriftet the Lancet, blant annet sammen med økonomen 
Richard Layard. De argumenterer for at systematisk evaluering av  psykiske 
helsetjenester kan bidra til at flere får god hjelp. De bruker data fra den 
 engelske storsatsingen på psykologisk behandling og veiledet selvhjelp 
for vanlige psykiske lidelser, IAPT (Improving Access to Psychological 
 Therapies). Dette gratis lavterskeltilbudet startet i 2008, og består nå av 

209 sentre over hele England. Kognitiv atferdsterapi 
er en sentral metode i tilbudet, enten som veiledet 
selvhjelp eller psykoterapi, men man tilbyr i økende 
grad også andre evidensbaserte terapiformer. Hvert 
år mottar 950 000 vurdering og rådgivning, og 537 
000 av dem går videre i et hjelpetilbud ved sentrene. 

Man har laget et datasystem for evaluering som inkluderer 98 % av pasi-
entene, blant annet med selvevalueringsskjema for depresjon (PHQ 9) og 
angstlidelser (GAD 7). Evalueringen skjer ikke bare ved start og avslutning 
av behandlingen, men i hver eneste samtale. Det innebærer at man også har 
data på de av pasientene som har falt fra underveis, og som ikke har hatt 
nytte av tilbudet.

Dataene som samles inn gjør det mulig å sammenlikne kvaliteten på 
 hjelpe tilbudet ved ulike IAPT-sentre. Hvert senters behandlingsresultater 
er tilgjengelige. Overført til Norge, ville det bety at du kunne sammenliknet 
behandlingsresultatene ved Gjøvik DPS med resultatene ved Hamar DPS. 
Slik ville du få vite hvilken side av Mjøsa som hadde best behandlings resultater.

Rutinemessig resultatevaluering 
i psykiske helsetjenester
TORKIL BERGELederen har ordet

«De prioriterer aktiv og relevant 
hjelp mer enn å bruke mye tid 

på vurderingssamtaler.»
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Det er oppløftende at det er mulig i en så stor skala rutinemessig å evalu-
ere resultatene av en offentlig psykisk helsetjeneste. For dataene som samles 
inn er svært viktige. Pasientene får informasjon om i hvilken grad tilbudet 
kan være til hjelp. Helsevesenet får mulighet til å forbedre måten tjenester 
organiseres og leveres på. Tjenestetilbudene kan sammenlikne sine resul-
tater med hva andre oppnår. Dersom de presterer dårligere, kan de analysere 
hvorfor og lære av dem som har bedre resultater.

SPENNENDE FUNN
I perioden april 2015 til mars 2016 kunne 46 % av brukerne av IAPT ved 
behandlingsslutt vurderes som å ha oppnådd full bedring fra sin depresjon 
og/eller angstlidelse. Ytterligere 16 % hadde oppnådd delvis bedring. I de 
tre første månedene av 2017 hadde over 50 % av de som hadde fullført et 
behandlingsforløp full bedring. Disse resultatene er i tråd med funn fra 
 terapistudier, og er noe engelske helsemyndigheter har satt som et mål for IAPT. 

Noen IAPT-sentre dokumenterer hvert år at over 60 % av de som gjennom-
fører behandling hos dem oppnår full bedring, mens andre sentre bare har 
et snittresultat på 40 %. Det er altså variasjon i effektiviteten. Sentre som 
er så godt organisert at pasienter som ikke har utbytte av rådgivning og vei-
ledet selvhjelp raskt og smidig får tilbud om psykoterapi, har best resultater. 
De mest effektive sentrene har kort ventetid, de har færre avlyste avtaler 
og de har et relativt høyt gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler, for 
eksempel et snitt på ti timer. De prioriterer aktiv og relevant hjelp mer 
enn å bruke mye tid på vurderingssamtaler. 

Dataene som samles inn kaster lys over områder der IAPT-tilbudet ikke 
fungerer godt nok. Man har som nevnt data også på de som faller fra under 
behandlingen, og det viser seg at mange av disse personene har et stort 
symptomtrykk, og at de har behov for den hjelpen de nå ikke får. Det er 
derfor viktig å utvikle gode metoder for å forebygge frafall. Dataene viser 
også at sentre som er i områder preget av sosial deprivasjon, med fattig-
dom, arbeidsløshet og kriminalitet, har svakere behandlingsresultater enn 
sentre i økonomisk bedrestilte områder. Det er altså behov for å forsterke 
behandlings tilbudet i de vanskeligstilte områdene.

Rutinemessig resultatevaluering i psykiske helsetjenester
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Rutinemessig resultatevaluering i psykiske helsetjenester

Personer fra etniske minoriteter har omtrent samme utbytte av tilbudet 
som andre, mens eldre personer, det vil si de over 65 år, faktisk har bedre 
resul tater enn de som er yngre. Myndighetene har pålagt IAPT-sentrene å 
evaluere resultatene for disse gruppene spesielt, for å sikre at de blir ivaretatt. 
Det er minimale kjønnsforskjeller i resultatene, men det er flest kvinner som 
søker hjelp ved sentrene (65 % vs. 35 %).

Dataene som samles inn for hver samtale dekker ikke bare symptomtrykk, 
men også funksjon. Resultatene viser at IAPT bidrar til at en del  pasienter 
kommer i arbeid, men også at tjenestene kan og bør bli bedre på dette 
området. Det vil være interessant fremover å se om IAPT-sentre som satser 
systematisk på metoder for jobbfokusert terapi får bedre resultater her enn 
andre sentre.

I artikkelen i the Lancet argumenterer Clark og hans medforfattere for 
at tilbudet for brukerne trolig vil styrkes vel så mye ved at tjenestene 
rutine messig blir evaluert, som at man utvikler mer effektive varianter 
av for  eksempel kognitiv atferdsterapi. De anbefaler andre land å innføre 
 tilsvarende systemer for resultatevaluering i sine psykiske helsetjenester. n

kilde:
n  Clark, D. M., Canvin, L., Green, J., 
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(2017). Transparency about the 
outcomes of mental health services 
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