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Plan

Del 1 (Esther):
1. Generelt om (klassisk) DBT: 

Hva er det? For hvem er det? 
2. Wise Mind
3. Følelsesregulering 

Del 2 (Rebecca):
2. DBT i FACT
3. Emosjonell kompetanse / følelsesregulering
4. Ferdighetstrening i FACT



DEL 1: GENERELT OM ‘KLASSISK’ DBT
Esther Grootenboer



Kort om dialektisk atferdsterapi (DBT) 
(Av hvem? For hvem?)

• Marsha Linehan 1993

• Emosjonell ustabil pf / Borderline pf

• Destruktiv atferd

• Elementer fra ulike terapiformer (CBT, mindfulness, MBT)

• Fokus på ferdigheter og atferd (atferdsvitenskapelige prinsipper)



Evidensbasen (1)

DBT reduserer selvdestruktiv atferd, øker sosial fungering

Pasienter som kan ha nytte av DBT:

-emosjonell ustabil PF med:

-selvskading 

og/eller

-spiseforstyrrelse 

og/eller

-rusmisbruk



Evidensbasen (2)

Dropout rates:

Systematic review and meta-analysis Cognitive Behavior Therapy
2020:

28% dropout

‘DBT dropout rates did not significantly differ to dropout rates from 
control interventions. ’

 Forpliktelsesfase!



Behandlingsmål i DBT

1. Selvdestruktiv atferd (kutting, suicidalitet, spisevegring, rus)

2. Terapiforstyrrende atferd

3. Livskvalitetsforstyrrende atferd

4. Oppnå ett liv verdt å leve. 

- Kortsiktige mål.

- Langsiktige mål.  



Behandlingsopplegg DBT

Intensivt opplegg!

Behandlere er et team.

• Konsultasjonsteam 1 x per uke (Gjøvik: 4 behandlere)

• Behandling:

– 1 ettermiddag ferdighetsgruppe (6 pasienter, 2 terapeuter)

– 1 individualtime i uka

– Telefonkonsultasjoner 24-48 uker



Video

The Happiness Trap: Evolution of the Human Mind – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=kv6HkipQcfA

https://www.youtube.com/watch?v=kv6HkipQcfA
https://www.youtube.com/watch?v=kv6HkipQcfA


Budskapen video The Happyness Trap

• Angst og andre sterke emosjoner

• Sammenligne seg med andre (negative tanker om seg selv)

• Være opptatt av fortiden og (angst for) framtiden

Gjelder oss alle i en viss grad



Dialektikk

• Folk og atferd er holistisk, sammenhengende, og i relasjon.
• Alt som er i relasjon er komplekst, motsetningsfullt og i polaritet. 
• Endring er kontinuerlig
• Bio & sosial
• Identitet er relasjonell og i kontinuerlig endring.

• Både-og perspektiv:
– Wise Mind (fornuft og følelser)

– Endring og aksept Å finne mellomtingen

De fleste ting i livet er ikke svart-hvit, men fargerike.



Ferdighetsgruppe (1)

• Biososiale modellen

• Generelt om ferdigheter

• Mindfulness

• Mellommenneskelige ferdigheter (8 uker)

• Følelsesregulering (8 uker)

• Holde ut i en krise (8 uker)

24 uker (evt. x 2)



Ferdighetsgruppe (2)

• Undervisningsbasert gruppe

• Gjennomgang av dagbokskort, mindfullnessøvelser og 
hjemmearbeid. 

• Frafallsregel: uteblivelse fra gruppen 4 ganger på rad.  



Mindfulness
Fokus på her og nå

Hva? -observere (med alle sansene)
-beskrive (objektivt)
-delta (gå helt inn i opplevelsen)

Hvordan?
-ikke dømmende (Hverken ovenfor seg selv eller ovenfor andre.) 
(betyr ikke å godta alt)
-fokuser på en ting om gangen

-gjør det som fungerer (ut i fra Wise Mind) for å oppnå ditt mål.

(Ikke for å ha rett.)

Mann har ikke skyld i problemet, men må løse det allikevel.



Video Wise Mind

• https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/utdanni
ng-kurs-konferanser/utdanning/dbt/ressurser-for-dbt-
terapeuter/index.html

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/utdanning-kurs-konferanser/utdanning/dbt/ressurser-for-dbt-terapeuter/index.html




Ikke dømme

Lily:

‘Spinat er helt grusomt!’  

Hanna:

‘Jeg liker ikke spinat. Jeg foretrekker broccoli.’ 



Handle ut ifra Wise Mind

‘Jeg liker ikke spinat. Jeg foretrekker broccoli. Men når mamma lager 
spinat spiser jeg det allikevel, fordi det gir meg energi.’

‘Kroppen trenger vitaminer og jern.’

‘Det hjelper for å bygge muskelmasse jeg trenger i idretten min.’ 



Følelsesregulering

• Video: Passer følelsen til fakta?

Følelser gir oss signaler om hvordan vi må reagere i en hvis 
situasjon.

Angst  flykte eller kjempe

Skyld  reparere så at jeg ikke blir kastet ut av gruppa

Avsky  forhindrer at jeg spiser noe som gjør meg syk



Kroppssignaler
Situasjon:
Jeg er ute i 40 C.

Kroppssignaler:
Varm, svetter, tørst, hodepine, uvel.

Budskap:
‘Gå ut av sola ellers blir du solbrent!’
‘Du får for høy kroppstemperatur for organene dine til å fungere!’
‘Du mister for mye væske. Straks får du nyresvikt og dør du!’

Atferd:

Jeg går ut av solen, drikker vann, hviler. Kroppssignaler og atferd passer til fakta.



Når tar termometeren feil?

• Stor angst (signal om å rømme), mens situasjonen er bra for meg.

• Avsky mens maten er sunn (spinat!)

• Fravær av angst i en farlig situasjon



Følelsesregulering Case 1

Arne (30):

Angst og ubehag mtp gruppen er så pass stor at han velger å unngå 
gruppetimen. 

Budskap: ‘Ikke dra til timen, du.’

Passer følelsesnivået til fakta?

Må den opp- eller nedreguleres?



Følelsesregulering Case 1 - svar

 Unngåelse er forståelig, men ikke adekvat (hjelpende) 

(doesn’t fit the facts)

 Angst må nedreguleres så at han deltar i en behandling som er bra for 
ham. 

Mindfulness

Fordeler og ulemper liste

Ringe behandleren

Dra til timen (Handle motsatt (ut i fra 

Wise Mind))



Opp og nedregulering

• Følelsene er for sterke ift situasjonen: nedreguler ved å handle 
motsatt.

• Følelsene er for svake ift situasjonen: oppreguler ved å øke 
karakteristikker av følelsen inntil nivået passer til fakta. 

• Hvis nivået av følelser er riktig i situasjonen (‘fits the facts’): Bruk 
dette budskapet for å komme i gang med passende atferd.

Dialektisk problemløsning! 

(Wise mind)



DEL 2: DBT I FACT GJØVIK, TOTEN/LAND



DBT i FACT

• Flexible assertive community treatment

• Fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam

• FACT er et behandlingstilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser:
• Psykoselidelse 
• Bipolar lidelse 
• Alvorlige affektive lidelser 
• Alvorlige angstlidelser 
• Alvorlig personlighetsforstyrrelse
• Andre alvorlige psykiske lidelser
• Ofte rusproblemer som tilleggsproblemer (ROP)
• Alvorlig rusavhengighet 



FACT

• Pasienter med et komplekst og sammensatt sykdomsbilde

• FACT skal først inn til pasienter som ikke nyttiggjører seg 
ordinære tjenester og de er ofte vanskelige å nå. 

• Behandlingen og oppfølgingen foregår i høy grad der personen 
bor og har sitt nettverk



Bred pasientgruppe 

• Sammensatte og kompliserte sykdomsbilder
• ROP-lidelser
• Selvmordsproblematikk og selvskading
• Vold og utagering
• Alvorlig personlighetsforstyrrelse (<15%)
• Mange pasienter manifesterer trekk forenlig med EUPF uten å oppfylle 

kriteriene for diagnosen
• Flere pasienter som ikke har blitt utredet tidligere
• Pasienter med psykoselidelser, men der pasientens opplevelser og 

symptomer best forklares ved rus eller traumeproblematikk og EUPF. 



Behov for emosjonell kompetanse

• Sammensatt pasientgruppe i FACT med 
forskjellige diagnoser, forskjellige 
problemer, livshistorier og fungering

• Svekket emosjonell kompetanse:

– Vansker med å regulere seg på en 
trygg og effektiv måte

– Redusert evne til å takle egne 
følelser og behov 

• Wise Mind: balansen mellom fornuft og 
følelser



Rasjonalitet den foretrukne antitesen til emosjonalitet

• Rasjonalitet og fravær av følelser 
mer sosialt verdsatt

• Invaliderende oppvekstmiljø : «Ikke 
vær så sensitiv» «skjerp deg!» 

• Omsorgssvikt

• Overgrep

• Tilknytningsvansker



Hvorfor er emosjonell kompetanse viktig for pasienten 
våre?

• Uten emosjonell kompetanse så er det vanskelig å regulere seg 
på en effektiv og trygg måte

• Mangelfull emosjonell kompetanse kan føre til undertrykking av 
følelser

• For mange av de menneskene vi jobber med så blir undertrykking 
den eneste måten å unngå skam og avvisning. På denne måten så 
svekkes den emosjonelle kompetansen. Dette innebærer at man 
har ikke ferdigheter for å takle vanskelige situasjoner. 



Hvorfor er emosjonell kompetanse viktig for pasienten 
våre?

• Lært hjelpeløshet: Individet er ikke i stand til å trøste seg selv, regulere 
seg på en effektiv måte

• Uhensiktsmessige mestringsstrategier så som rus, selvskading eller 
annen risikofylt adferd 

• For noen så kan dette også føre til en slags passivitet som gjør at man 
klarer ikke å frigjøre seg eller komme seg ut av belastende situasjoner 
på egen hånd, selv om man har fysisk mulighet til det. Dette her kan for 
behandlingsapparatet oppleves som ustanselige kriser



Behandling i FACT innebærer ikke bare krisehåndtering

• Vi må klare å håndtere både 
krisesituasjoner og hjelpe pasientene 
med å oppnå endring og nå målene 
sine 

• Timeglass modellen

• DBT har ferdigheter som gjør det 
mulig å møte disse kravene:

Ferdigheter for aksept: Mindfulness og 
kriseferdighet

Ferdigheter for endring: følelsesregulering 
og mellommenneskelige ferdigheter



Hvorfor DBT i FACT

• Vi må også være i stand til å tilby våre pasienter det vi vet 
fungerer:
– Hvordan lære å trøste seg selv

– Regulere seg på en trygg måte

– Brenne broer og bygge nye i form av meningsfulle og sunde relasjoner

– Wise Mind: En syntese mellom fornuftstilstand og følelsestilstand

– Kriseferdigheter: hjelper pasienten å ikke forverre situasjonen



Tilpasninger

• DBT er en kunnskapsbasert metode og har vist seg effektiv for behandling av mennesker 
som opplever vansker med å effektivt regulere følelser og som har problemer på flere 
områder i livet, for eksempel suicidal atferd og selvskading

• DBT anses i dag som gullstandarden i behandling av EUPF 

• DBT er en transdiagnostisk behandlingsmodell med en fleksibel behandlingsstruktur så dette 
muliggjør tilpasninger for nye pasientgrupper

• DBT har også vist seg å ha god effekt i behandling av andre lidelser som preges av ineffektiv 
følelsesregulering, som for eksempel angst og depresjonsproblematikk, rusavhengighet, 
overspising og andre sammensatte og komorbide tilstander så som EUPF kombinert med 
posttraumatisk stresslidelse 



DBT med kun ferdighetstrening (DBT-ST)

• Standard DBT har en solid evidensbase, men er ressurskrevende behandlingsmetode

• En studie av Cavicchioli et al (2019) viser at tre måneder med ferdighetstrening som «stand-
alone» (DBT-ST) der man kun gjennomfører ferdighetstrening i gruppe, førte til økt bruk av 
mer effektive mestringsstrategier og lengre perioder med rusfrihet hos pasienter med 
alkoholavhengighet og komorbide avhengighetslidelser. 

• Det fremkommer også av studien at ferdigheter i følelsesregulering utgjør en viktig 
komponent i behandling av rusavhengighet

• En studie fra 2021 indikerer at også korte ferdighetstreninger (14 uker) også fører til bedre 
følelsesregulering, mindre stress, angst og depresjonssymtomer og økt selvmedfølelse (Keng
et al, 2021) hos pasienter med EUPF



DBT-ST i FACT

• Ferdighetstrening (DBT-ST) 15 uker i FACT

• Følelsesreguleringsmodellen

• Hovedvekt på følelsesregulering og mindfulness

• Gruppeleder og co-terapeut



Ferdigheter

• Mindfulness: 2 uker

• Følelsesregulering: 6 uker

• Mindfulness: 1 uke

• Kriseferdigheter: 4 uker

• Mellommenneskelige ferdigheter: 1 uke



DBT i FACT

• I starten 7 pasienter fra både FACT Gjøvik og Toten/Land

• Forskjellige diagnoser:

– EUPF

– Unnvikende PF

– Kompleks PTSD

– Bipolar lidelse

– Avhengighetslidelse

• Oppstart mars 2022

• Gradvis drop-out

• 4 pasienter fast i gruppa (3 damer og 1 mann)



Våre erfaringer

• Svært nyttig med metaforer og rollespill for å forklare og tydeliggjøre 
ferdighetene

• Viktig å legge til rette for diskusjoner rundt problemstillinger

• Flere repetisjoner

• Gradvis eksponering for mindfulness

• Behov for økt fokus på forpliktelse og motivasjon før ferdighetstreningen



Sitat fra pasientene



Pasient 41 år

«For meg er det vanskelig med tillit. Jeg har brent meg for mange 
ganger. Jeg har blitt såret og skuffet. Jeg vil si at angsten har 
dominert livet mitt siden jeg var barn. Jeg har så mye selvhat og så 
kommer skammen inn i bildet. Jeg er så skamfull fordi jeg ikke 
skjønner meg selv. Hvis jeg ikke skjønner meg selv, hvordan skal 
andre skjønne meg? Det er ingen plass for meg noe sted. Jeg er for 
komplisert. Jeg er et håpløst tilfelle»



Pasient 41 år

«Siden jeg kom inn i FACT så har ting endret seg for meg. Nå har jeg 
et team som samarbeider og jeg føler meg mindre som en kasteball. 
Jeg har færre innleggelser og med DBT-gruppa så jobber jeg nå med 
meg selv på en helt annen måte»



Hva synes pasientene om ferdighetstreningen?

• «Jeg var først skeptisk til gruppa. Det var en gruppe ukjente. Man lærer mye. Det er 
relativt enkle ting som jeg ikke har klart å tenke på selv. Jeg er overrasket over hvor mye 
jeg faktisk sier i gruppa. Jeg føler meg trygg og så har jeg begynt å innse at det ikke er 
som skolen var. Det er ingen som gliser av meg, bortsett fra når vi spøker»

• «Dagbokskorten gjør meg mer bevisst på ting. Jeg kan prøve flere ting hvis en ting ikke 
funker. Bare det å skifte fokus hjelper. Det er ikke alt som funker. Musikk og den der 
pusteteknikken funker for meg»



Hva med videre?

• «Jeg kan absolutt ha nytte av ferdighetene i fremtiden. Det blir en 
måte å mestre ting på. Dagbokskorten gjør at jeg ser at jeg har 
fler muligheter enn jeg var klar over. Dagbokskorten blir en 
oppsummering av dagen. Jeg fyller det ut før jeg skal legge meg. 
Da får jeg det ut av systemet»



Forebygging

• Emosjonell kompetanse hos både barn og voksne er den absolutt 
beste forebyggende medisinen mot risikofylt atferd. Og det 
gjelder ikke bare forebygging av psykisk sykdom, men også det 
somatiske. 

• Vi vet at emosjoner virker direkte inn på immunforsvaret og at 
hormonproduksjonen blir påvirket av psykologisk stress. Så 
barndomstraumer, belastning over tid selv om personen selv ikke 
oppfatter det som stress er faktorer som påvirker 
immunprosesser. 



Forebygging

• DBT Skills in Schools : 
Fokuserer på sosiale
ferdigheter og
følelsesregulering før
utvikling psykiske vansker

• James J. Mazza, Elizabeth T. 
Dexter-Mazza, Alec L. 
Miller, Jill H. Rathus, Heather 
E. Murphy



Til sist

• Klassisk DBT er en omfattende og tidskrevende behandlingsform for både pasient og behandler og er 
ment for pasienter med emosjonell ust pf og selvdestruktiv atferd, som ikke klarer å profittere av mindre 
tidskrevende former av behandling. Pasienten må selv være motivert til å jobbe mot en endring og gi 
slipp på destruktiv atferd

• Wise Mind er en holdning i livet hvor vi tar hensyn til både fornuft og følelseslivet for å reagere på 
situasjoner med atferd som er hensiktsmessig for å oppnå våre målsetninger

• Følelser gir oss en budskap om hvordan vi bør reagere på situasjonen vi er i. Noen ganger får vi feil 
budskap og må vi ned- eller oppregulere følelsesnivået for å etterpå handle ut i fra Wise Mind

• Forskning viser at DBT er en effektiv behandling for flere diagnoser enn kun EUPF og kan tilpasses andre 
pasientgrupper. 

• Vi alle kan ha nytte av DBT ferdigheter!



Vi kan alle ha nytte av DBT-ferdigheter!



For mer info:

Esther Grootenboer, psykiater Rebecca Östman, psykologspesialist

esther.grootenboer@sykehuset-innlandet.no Rebecca.Ostman@sykehuset-innlandet.no
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