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Seminar om terapeutudvikling 
Psykolog Susanne Bargmann 2016 

www.susannebargmann.dk 

Ø  FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien 
og Europa  

Ø Terapi med børn, unge og voksne – primært 
omkring spiseforstyrrelsesproblemer.  

Ø  ICCE Chief  Advisor 
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En pandemi af  
udbrændthed i vores fag 
 
21 – 67 % af  
fagprofessionelle indenfor 
behandlingsarbejde 
oplever et højt niveau af  
udbrændthed 

Terapeutudvikling 

Sygefravær 

  Turnover / personaleudskiftning 

Psykiske symptomer: Depression, angst, stress 

Fysiske symptomer: søvnløshed, forhøjet blodtryk, forhøjet 
blodsukker, overvægt, forhøjet cholestorol, hjertetilfælde, 
musko-skeletale problemer.  

  Compassion-fatigue (CF) / Vicarious Traumatization (VT) / 
Secondary Traumatic Stress (STS) 

Opgivenhed og kynisme 

Terapeutudvikling 
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Terapeutudvikling 

Etisk forpligtelse 
Være hjælpsom 
“Do no harm” 

Terapeutudvikling 
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Bøger, videoer, præsentationer, kurophold og 
organisationskonsultation 

Få nok vand 

Få nok søvn 

  Mindfulness 

Spis sundt 

  Motion – gå små ture 

  Find en hobby 

Uddannelse 

  Sig nej 

Værdsæt dig selv 

Terapeutudvikling 
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  Lad arbejdet blive på arbejdet 

Sluk for teknologi (telefon / PC / email) 

Færre klient-konfrontationstimer per uge 

Mindre eller ingen kofferin og alkohol 

Undgå mennesker eller situationer, som giver dig stress  

  Stop med at arbejde 

Terapeutudvikling 

Terapeutudvikling 

“It does not appear that 
engaging in any coping 
strategy recommended 
for reducing distress, . . . 
including effective use of  
leisure, self-care, 
supervision, [or] . . . 
augmenting individual 
coping responses, . . . has 
an impact.” 
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Studie af offentligt ansatte i England siden 1960erne: 

  Stress opstår når man ikke kan kontrollere eller påvirke 
situationen 

  Jo mere kontrol man har over sit arbejde – jo mindre stress 

Det afgørende er, hvor meget selvbestemmelse man har i 
forhold til at udføre sit job 

Terapeutudvikling 

Tal med naboen om følgende: 

Hvad oplever i som udfordrende 
eller stressende i jeres job?  

Hvad kan gøre jer sårbare overfor 
udbrændthed? 

Hvilke faktorer i jeres arbejde / 
organisation / mv. påvirker jeres 
oplevelse af  stress eller 
udbrændthed?  

Terapeutudvikling 
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ü Bevægelse fra indlæggelser til 
ambulant behandling, fra 
hospital til lokalsamfundet. 

ü Intensiv behandling langt 
kortere varighed.  

ü Højere udnyttelsesgrad af  
tilgængelige ressourcer og 
fokus på ydeevne. 

ü Faldende refusions-rater 

Terapeutudvikling 

Terapeutudvikling 
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  TERAPEUTER OPLEVER UDVIKLING 

 

Terapeutudvikling 

Terapeutudvikling 
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Effekten af behandling 

 

Ø Psykoterapi generelt har en 
meget stor effekt (effectsize: 
0.8 – 1.2) 

Ø I RCT’s klarer den 
gennemsnitlige patient, som 
modtager behandling sig 
bedre, end 80% af  
kontrolgruppen.  

Terapeutudvikling 

Rosenthal, R.  (June 1990).  How are we doing in soft psychology? American Psychologist, 45(6),  

775-777.  
Duncan, B., Miller, S., & Sparks, J. (2004).  The Heroic Client (2nd ed.).  Jossey-Bass: San Francisco, CA. 

 

Effekt fluor i 
tandpasta 

Effekt af  terapi 

Hvad er en effect-size? 

Terapeutudvikling 
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Lipsey, M.W., & Wilson, D.B. (1993).  The efficacy of psychological, behavioral, and educational 
treatment.  American Psychologist, 48, 1181-1209. 
Shadish, W.R., & Baldwin, S.A. (2002).  Meta-analysis of MFT interventions.  In D.H. Sprenkle (Ed.).  
Effectiveness research in marriage and family therapy (pp.339-370).  Alexandria, VA: AAMFT. 

Behandling Effect Size 

Psykoterapi .8 - 1.2 

Parterapi .8 

Bypass operation .8 

Medicinsk behandlng af  gigt .61 

Antidepressiv medicin .41 

Medicinsk behandling af  angst .39 

Flour i tandpasta .26 

Terapeutudvikling 

Ø 6,000+ terapeuter 

Ø 48,000+ “rigtige 
klienter” 

Ø Effekten var klinisk 
svarende til/højere 
end RCT’s. 

Kendall, P.C., Kipnis, D, & Otto-Salaj, L.  (1992).  When clients don’t progress.  Cognitive Therapy and Research, 16, 
269-281. 
Minami, T., Wampold, B., Serlin, R. Hamilton, E., Brown, J., Kircher, J.  (2008).  Benchmarking the effectiveness 
of  treatment for adult depression in a managed care environment: A preliminary study.  Journal of  Consulting and 
Clinical Psychology, 76(1), 116-124. 

 

Terapeutudvikling 
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Terapeutudvikling 

 
Ø  Den gennemsnitlige drop-out rate i 

forskningslitteraturen er 47%.  
 
Ø  10 - 22% af  klienter i terapi får det værre 

mens de er i behandling, og terapeuter får 
ofte ikke øje på disse klienter. 

Ø  1 ud af  10 klienter forbruger 60-70% af  de 
samlede udgifter til behandling. 

Lambert, M.J., Whipple, J., Hawkins, E., Vermeersch, D., Nielsen, S., & Smart, D. 
(2004).  Is it time for clinicians routinely to track client outcome? A meta-analysis 
Clinical Psychology, 10, 288-301;  

Terapeutudvikling 
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Ø  Øget krav til dokumentation 
og registrering 

Ø  Udvikle 
behandlingsteknikker: Siden 
1960’erne er antallet af  
metoder vokset fra 60 til 
400+ 

Ø  Evidensbasering – 145 
manualiserede behandlinger 
af  51 diagnoser. 

Beutler, L., Malik, M., Alimohamed, S., Harwood, T., et al. (2005).  
Therapist variables.  In M. Lambert (ed.).  Bergin and Garfields 
Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (5th Ed.).  
(pp. 227-306).  New York: Wiley. 
Wampold, B. (2001).  The Great Psychotherapy Debate.  
Hillsdale, NJ: LEA. 

Terapeutudvikling 

Terapeutudvikling 
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Robotron Computer (1970)             Apple Mac (2015) 

Terapeutudvikling 
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Telefon (1970)                                  Telefon (2015) 

Terapeutudvikling 

  Polo (1970)                                  Polo (2015) 

Terapeutudvikling 
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Til trods for den 
teoretiske udvikling er 
effekten af  psykoterapi 
forblevet uændret de 
sidste 40 år. 

Ingen forskel på 
effekten af  forskellige 
typer og teoretiske 
tilgange til behandling 

Rosenzweig, S. (1936).  Some implicit common factors in 
diverse methods in psychotherapy.  Journal of 
Orthopsychiatry, 6, 412-15. 

Duncan, Miller, Wampold & Hubble (nov. 2009): Heart 
&Soul of Change 2nd Edition. 

Terapeutudvikling 

Terapeutudvikling 
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Goldberg, S. B. et al. (2016) “Do Psychotherapists Improve With Time and Experience? A Longitudinal Analysis of Outcome in a Clincial Setting. 
Journal of Counseling Psychology 61 (1), 1-11. 

6,591 patienter, 170 behandlere. 
Udviklingen af  behandlernes effekt blev 
fulgt gennemsnitligt 5 år.  
 
•  Terapien (i dette naturalistiske studie) 

havde samme effekt som i kliniske 
studier.  

•  Terapeuterne havde som gruppe en 
tendens til at blive mindre effektive 
over tid. 

•  Terapeuternes individuelle effekt havde 
en tendens til at falde en smule over tid 

•  Forværringen i effekt var relativt lille. 

Terapeutudvikling 

Terapeutudvikling 
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Terapeutudvikling 

Terapeutudvikling 

•  Mindre tendens til stress 
og udbrændthed 

•  Større fokus på effekten 
af  deres arbejde 

•  Er jeg hjælpsom? 
•  Kunne handle og 

reagere, når de ikke er 
hjælpsomme 
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Terapeutudvikling	
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Terapeutudvikling	
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Du må opsøge situationer hvor du får feedback på 
din præstation. Det er en myte, at du bliver bedre 
bare ved at gøre de ting du nyder. 

Eliteudøvere engagere sig i “bevidst, målrettet 
træning” -  en anstrengende aktivitet designet med 
det formål at forbedre specifikke dele af ens 
præstation. 

I modsætning til leg, er bevidst målrettet træning 
ikke iboende motiverede. Og i modsætning til 
arbejde fører det ikke til umiddelbare sociale og 
økonomiske gevinster. At engagere sig i det kan 
tilmed generere omkostninger. 	

Terapeutudvikling	
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Terapeutudvikling	

•  Hvad	er	mit	niveau	
lige	nu?	

•  Hvordan	
sammenligner	min	
effekAvitet	sig	med	
andre	terapeuter??	

Terapeutudvikling	
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Terapeutudvikling	
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Terapeutudvikling	

•  Hvilke	typer	af	
feedback	er	vigAge?	
– Klienter	
– Kolleger		
– Coach/	Mentor	

Terapeutudvikling	



21/04/16	

26	

• Hvad er brugbar feedback for 
dig, når du skal lære? 
• Hvad er ikke så brugbar 
feedback? 
• Hvordan sorterer du i 
feedback, hvis du får meget 
forskellige feedback? 

Terapeutudvikling	

Terapeutudvikling	
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Terapeutudvikling	

1.	Fysiologiske	Elementer	

•  Hjælper	det	dig,	hvis	din	træning	bliver	
understøQet	af	noget	visuelt,	som	f.eks.	billeder?		

•  Hjælper	det	dig,	hvis	du	kan	inkludere	lyd	i	din	
træning,	så	du	f.eks.	hører	en	lydbog	frem	for	at	
skulle	læse	den?		

•  Hjælper	det	dig,	hvis	du	bevæger	dig,	mens	du	
øver	dig,	kan	du	f.eks.	indøve	igennem	bevægelse	
frem	for	at	sidde	ned?		

•  Er	der	særlige	Adspunkter	på	dagen,	hvor	du	
arbejder	bedre?	
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2.	Psykologiske	Elementer	

•  Er	det	vigAgt	for	dig	at	arbejde	analyAsk,	trin	for	
trin?	

•  Er	det	vigAgt	for	dig	fra	starten	at	kunne	se	
formålet	med	øvelsen	og	se	dens	helhed?	

•  Har	du	brug	for	at	reflektere,	inden	du	går	i	gang,	
eller	er	det	vigAgt	for	dig	at	kaste	dig	ud	i	øvelsen	
med	det	samme?	

•  Arbejder	du	bedst	under	lidt	pres	(og	med	lidt	
adrenalin	i	kroppen),	eller	har	du	brug	for	at	være	
rolig	og	føle,	at	du	har	god	Ad?	

3.	Sociale	Elementer	

•  Arbejder	du	bedst	alene,	i	par	eller	i	en	gruppe?	
•  Er	det	vigAgt	for	dig,	hvem	der	er	omkring	dig?	Er	
der	f.eks.	særlige	personer,	som	inspirerer	dig?	Er	
der	personer,	som	tager	energien	fra	dig?	

•  Er	det	vigAg	at	bruge	nogle	personer	i	én	
sammenhæng	og	nogle	andre	personer	i	en	
anden	sammenhæng?	

•  Er	det	ok,	at	andre	kan	høre/se,	at	du	arbejder?		
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4.	Følelsesmæssige	Elementer	

•  Er	du	god	Al	at	moAvere	dig	selv,	når	du	skal	
lære	noget	vanskeligt,	eller	har	du	brug	for	
ydre	støQe?	

•  Har	du	behov	for	struktur,	når	du	øver	dig?	
•  Skal	du	have	feedback	med	det	samme,	eller	
er	det	bedst	at	vente,	Al	du	føler	dig	lidt	mere	
sikker?	

•  Er	der	forskel	på,	hvilken	slags	feedback	der	
moAverer	dig?	

Terapeutudvikling	
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Terapeutudvikling	

Terapeutudvikling	
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Anderson, T. Ogles, B., Lambert, M., Vermeersch, D. (2009).  Therapist effects: Facilitative 
interpersonal skills as a predictor of therapist success.  Journal of Clinical Psychology, 65(7), 755-768. 

• Anderson, Ogles, Lambert & 
Vermeersch (2009): 
 

• 25 terapeuter, 1100+ klienter 
• Forskelle i demografiske variable 
• Målte interpersonelle færdigheder 
(SSI) . 

• Domæne-specifik interpersonel viden 
blev testet ved at vurdere terapeuternes 
svar i udfordrende terapeutiske 
situationer:  

• Fire problematiske terapeutiske 
processer (f.eks. selvmordstrussel) 
• Flere vanskelige interpersonelle 
mønstre (fx. Vred, dependent, forvirret, 
bebrejdende, kontrollerende). 

Terapeutudvikling 

• Betydelige forskelle i effekten 
mellem terapeuter (~9%): 

• Alder, køn, procendel af 
arbejdstid brugt på terapeutisk 
arbejde, teoretisk orientering ikke 
korreleret med effekt.  

• Generelle interpersonelle 
færdigheder ikke korreleret med 
effekt.  

• Kun domæne-specifik 
interpersonel viden forudsage 
effekten.  

Anderson, T. Ogles, B., Lambert, M., Vermeersch, D. (2009).  Therapist effects: Facilitative 
interpersonal skills as a predictor of therapist success.  Journal of Clinical Psychology, 65(7), 755-768. 

• Anderson, Ogles, Lambert & 
Vermeersch (2009): 
 

• 25 terapeuter, 1100+ klienter; 
• Forskelle i demografiske variable 
• Målte interpersonelle færdigheder 
(SSI) . 

• Domæne-specifik interpersonel viden 
blev testet ved at vurdere terapeuternes 
svar i udfordrende terapeutiske 
situationer:  

• Fire problematiske terapeutiske 
processer (f.eks. selvmordstrussel) 
• Flere vanskelige interpersonelle 
mønstre (fx. Vred, dependent, forvirret, 
bebrejdende, kontrollerende). 

Terapeutudvikling 
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Psykolog	Daryl	Chow	
Associate	ICCE	
Ph.D.	projekt	i	samarbejde	med	
Sco5	Miller	og	William	Andrews:		
	
“Inves@ga@ng	the	
development	and	prac@ces	of	
highly	effec@ve	
psychotherapists”		
	

Terapeutudvikling	

”Solitary	Prac-ce”	–	dvs.	udover	almindeligt		
arbejde	
Tid	væk	fra	arbejde	-l	at	reflektere	over	arbejdet.		

•  Supervision	
•  Læse	eller	gen-læse	basis	liBeratur	om	kerne	

terapi-færdigheder.			
•  Læse	-dsskriDer	
•  Sagsgennemgang	med	mentor	eller	supervisor.		
•  Studere	mester-terapeuters	færdigheder		
•  Gennemgå	case-eksempler	

Terapeutudvikling	
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”At	lade	sig	overraske	af	feedback”	
•  Den	øverste	1/3	af	terapeuterne	beskrev	langt	o^ere	at	de	

blev	overrasket	over	den	feedback	de	modtog	fra	deres	
klienter.	De	beskrev	en	åbenhed	overfor	feedback	og	en	
villighed	Al	at	korrigere	på	baggrund	af	feedback	

	”They	seek	out	to	be	disconfirmed”	
•  Var	ikke	sammenhængende	med	at	de	var	konsistente	i	

deres	brug	af	SRS	–	det	kunne	også	være	på	baggrund	af	
uformel	feedback	–	det	væsentligste	var	deres	holdning	Al	
feedback.	

•  63,8%	af	variaAonen	imellem	terapeuter	ser	ud	Al	at	kunne	
forklares	på	baggrund	af	denne	holdning.	

Terapeutudvikling	

1.  Gruppen	opsummerer	sammen	
de	væsentligste	pointer	fra	
oplægget	

2.  Gruppen	drø^er	hvad	de	er	
blevet	optaget	af	i	forhold	Al	
egen	praksis	

3.  Gruppen	drø^er	hvad	der	kan	
være	vigAgt	at	fokusere	på	i	
fremAden,	hvis	vi	skal	udvikle	os	
fagligt	

Terapeutudvikling	


