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Har psykisk helsefeltet beveget seg 
fremover? 



• Analysert 12 selvbiografier fra Norge, 
Sverige og Danmark. Eldste fra 1918 
og yngste fra 2008. 

• Forskerne har funnet langt flere 
likheter enn ulikheter i hvordan 
pasienter opplever sitt møte med 
psykiatrien. 

• Dette står som en klar motsetning til 
den delen av psykiatrihistorisk 
forskning som understreker 
fremskritt og endring. 

• Omsorg og respekt. Bli sett på som en 
hel person. Kjærlighet, ærlighet og 
samarbeidsvilje. Hjemlige omgivelser. 

• Sterkt kritiske til medisinering. 

• Det kan se ut som at folks erfaringer 
ikke har blitt tatt hensyn til når nye 
tjenester skal utvikles.  

 

 

 

 

 



Hva er viktig for terapeuter? 

• Terapeuter ønsker å få en 
relasjon til sine klienter og hjelpe 
dem å bli bedre 

• De  verdsetter personlig 
engasjement, empati, følelse av å 
være effektive og kunne jobbe 
konstruktivt med problemer 

• Terapeuter tenker at klientene er 
de beste lærerne deres, og at de 
utvikler seg mest i møte med 
klienter. 

• Faglig utvikling og en opplevelse 
av å bli dyktigere i jobben er 
viktig for terapeuter. 

 

 Orlinsky & Rønnestad (2005). How psychotherapists develop. 

APA Washington DC 

Duncan, B.L (2011) What therapists want. Psychotherapy 

networker 



Blir terapeuter bedre med årene? 

 

• Man finner ikke at 
erfaring forklarer 
forskjell i resultater. 

 

• Terapeuter har dårlig 
bedømmelse av sine 
prestasjoner 

Sapyta, J., Riemer M. & Bickman (2005). Feedback to clinicians: 

Theory, research, and practice. Journal of Clinical psychology. 

Hannan, C. et al (2005) A lab test and algorithms for identifying 

clients at risk for treatment failure. Journal of Clinical psychology. 



Hva gjør at noen blir veldig gode   

• Hva kjennetegner de 
som presterer 
eksepsjonelt godt innen 
sitt fag. 

• Sett på de som presterer 
høyt innen sjakk, musikk, 
sport, kunst, medisin, 
matematikk, 
programmering. 

• Hva gjør at noen faktisk 
lærer av erfaring? 

Ericsson, K.A., Charness, N., Feltovich, P. & Hoffman, R. 

(eds.). The Cambridge Handbook of Expertise and Expert 

Performance. New York: Cambridge University 



KOR 

• Hjelper hjelpa? 

 

• Et verktøy som gir tilbakemelding 
på endring (bedring) hos 
brukeren, og hvordan brukeren 
opplever møtet/samtalen 
(relasjonen). 

• Et verktøy for kvalitetssikring. 

• Et system som forsøker å regulere 
maktskjevheten mellom hjelper 
og bruker. 

• Et system som hjelper oss å måle 
resultater og fremmer effektivitet 

 



Hva er ORS og SRS? 
• ORS (Outcome rating scale) er basert på OQ 

(Outcome questionnaire). Viser brukerfungering på 
tre områder. Samlet gir den en skåre på lidelsestrykk.  

• SRS (Session rating scale). De tre første områdene er 
basert på Bordins definisjon av den terapeutiske 
allianse. Den fjerde kommer fra faktoranalyse fra de 
største allianseskalaene som brukes (HAQ, WAI). 



Verktøy for å måle klientens vurdering av 
endring  

• ORS/CORS 

• Gis på begynnelsen 
av timen eller 
jevnlig (f.eks en 
gang i uken) 

• Sett et merke på 
linjen 

• Hver linje er 10 cm 

• Legg sammen de 4 
linjene for 
totalskåre 

• Sett inn i grafen.  



Alliansen 
 

Består av tre komponenter 
 

• Enighet om mål 

• Enighet om 
arbeidsoppgaver 

• Det emosjonelle båndet 
mellom tjenesteyter og 
bruker 

 



Klienten som aktiv agent i eget liv 

 

 We have the answers 
– we just need 
someone to bring 
them to the front of 
our head  

  Molly, 10 år 

 

• Sterk korrelasjon mellom 
opprettholdelse av endring og 
hvorvidt klienten tilskriver endring 
egen innsats 

• Klienter som tilskriver endring til 
et medikament eller terapeuten 
er mindre sannsynlig å 
opprettholde endring enn de som 
tilskriver endring egen innsats 

 

Frank, J.D. (1976).  Psychotherapy and the sense of mastery.  In R.L. Spitzer et al. (eds).  Evaluation of Psychotherapies.   Baltimore, MD: Johns Hopkins. 
Liberman, B. (1978).  The maintenance and persistence of change.  In J.D. Frank et al. (eds).  Effective ingredients of effective psychotherapy.  New York: 

Brunner Mazel. 

 





Når klienten sier noe om endring 

 



Er du på rett spor? 



Verktøy for å måle klientens vurdering av 
samarbeidet 

• SRS / CSRS   

• Gis på slutten av timen / når 
man har gjort noe sammen. 

• Fylles ut på samme måte 
som ORS/CORS 

• Ta opp lav skåre med 
klienten med en gang. (36 og 
under) 

• Lav skåre er mest nyttig! 

• Etabler feedbackkultur 





Ledelse og implementering 





Takk for meg! 

birgit.valla@gmail.com 


