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1. Overordnede perspektiver ved Klinikk for integrativ terapi 

Ved klinikk for integrativ psykoterapi (IPT-klinikken) legger vi vekt på en aktiv 

integrasjon av et mangfold av psykologisk kunnskap. Menneskelige fenomener og 

problemer kan forstås på mange måter, og ulike forståelsesmåter gir grunnlag for ulike 

terapeutiske tilnærminger. Vi ser det som vesentlig at psykologer behersker flere måter å 

forstå og behandle problemer på. Vi tilstreber en vitenskapelig fundert praksis med et 

tilfang fra ulike kunnskapstradisjoner og teoretiske perspektiver, med vekt på 

kontinuerlig faglig refleksjon.  

 

Vitenskapelig fundert praksis 

I tråd med de siste tiårenes resultater fra psykoterapiforskningen, legger vi kunnskap om 

virksomme metoder og endringsfaktorer til grunn for opplæring og utøvelse av 

psykoterapi. Terapeuten trenger variert og solid kunnskap om sentrale virksomme 

endringsstrategier og robuste endringsfaktorer, som relasjonen mellom psykologen og 

klienten, egenskaper ved terapeuten selv, samt klientens eget bidrag i form av verdier, 

preferanser, ønsker og endringsteori. Det organiserende prinsippet for endringsarbeidet er 

en felles tilslutning mellom klient og terapeut om hva som vurderes som mest virksomt, 

ønskelig og tilrådelig i det enkelte tilfellet.  

 

Betydningen av teori           

God psykoterapiteori er sentral for det terapeutiske arbeidet. Teoriene bidrar med 

forståelse for hvordan problemer utvikles, opprettholdes og kan endres. Videre utleder og 

formulerer teoriene konkrete prosedyrer og teknikker til bruk i endringsarbeidet. Teoriene 

tilbyr dermed både en forståelsesramme og terapeutiske intervensjoner, og understøtter en 

velbegrunnet, fokusert praksis. 

Teori kan betraktes som et kompass som guider oss gjennom prosessen i klinisk 

praksis. På samme måte som navigeringsverkstøy er blitt endret etter ny viten, er 

psykoterapiteori også blitt endret og utviklet. Vi får tilgang til flere språk som kan hjelpe 

oss til å forme hypoteser og skape grunnlag for meningsskaping. Et sentralt spørsmål blir 

dermed hva som er gode, nyttige, og verdighetsskapende forståelser. 
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De ulike skolene eller tradisjonene er blitt omtalt som bølger, eller retninger. Den første 

bølgen som formulerte en omfattende forståelse av psykoterapi var den psykodynamiske, 

med Adler, Freud og psykoanalysen. Den andre bølgen var læringsteoriene som startet 

med atferdsteori og senere ble til kognitiv-læringsteori. Den tredje bølgen kan vi kalle 

den humanistiske som inkluderte den personsentrerte teorien (Rogers), gestaltteori 

(Perls), og den eksistensielle psykoterapien (Moreno, Yalom). Den fjerde var de 

kommunikasjons- og systemorienterte teoriene (Watslawick, Bateson).  Og den femte 

bølgen var de postmoderne og konstruktivistiske/sosialkonstruksjonistiske teoriene (de 

Shazer, Gergen, Goolishian). Feministiske og kultur/sosiologiske teorier har også 

påvirket psykoterapiteori i denne perioden (Benjamin, Durkheim, Arendt, Levin). 

På mange måter dokumenterer bølgene hvordan psykoterapitenkning har tilpasset seg og 

svart på endringer både i og utenfor psykologifaget: endringer innenfor psykologien og 

psykoterapifeltet, i tillegg til endringer i samfunnet og rådende epistemologi. De ulike 

retningene viser også hvor mange måter vi kan konseptualisere menneskelig atferd.   

 

Integrativ psykoterapi 

En forlengelse av den postmoderne bølgen kan vi kalle den integrative bølgen (Goldfried 

& Norcross, 2011), der man forsøker å anvende sentrale elementer av tidligere kunnskap, 

samt tilføre ny kunnskap. Vi kan også kalle det en meta-teoretisk bølge. Det vil si at vi 

har et overordnet syn på hva som virker i psykoterapi på tvers av skoleretninger. 

Psykoterapiforskningen dokumenterer at sentrale fellesfaktorer predikerer utfallet bedre 

enn den enkelte metode og teoretiske skoleretning. Det betyr at vi legger stor vekt både 

på det som fremmer den terapeutiske relasjonen og på å skreddersy de terapeutiske 

tilnærmingene til den enkelte klient. Et integrativt perspektiv oppsummerer denne 

grunnleggende holdningen til psykoterapi: «Integrativ psykoterapi er kjennetegnet av 

fleksibilitet til å hente inn og føye sammen kunnskap, metoder og ferdigheter fra 

forskjellige terapiretninger for å tilpasse behandlingen til den enkelte klient. Et 

integrerende perspektiv bidrar også til å utvikle og utdype forståelsen av psykiske 

problemer og virksomme endringsfaktorer i psykoterapi» (Benum, Axelsen, & 

Hartmann). 
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Vi er bevisste hvordan vår tenkning om hva som er problemskapende bidrar til de 

spørsmålene vi stiller. Vi er videre bevisste på hvordan terapeutens holdning og væremåte 

bidrar til å påvirke klientens oppfatning av seg selv. En avgrenset teori er utilstrekkelig 

for å si noe om menneskelig kompleksitet. Vi vil formidle et pluralistisk perspektiv både 

på teori og praksis (Cooper & McLeod). 

                                                                                                                                                                                

Psykiske problemer i sosial kontekst 

En forståelse av psykiske symptomer for den enkelte person kan ikke ses uavhengig av 

samfunnsmessig kontekst, der kunnskap om klasse, kjønn og kultur inngår. Ved IPT-

klinikken er vi opptatt av hvordan både ytre og indre betingelser har formet den enkeltes 

identitet og væremåte.  Problematiske forhold i barndom og oppvekst kan skape 

betingelser for klientens vedvarende selvoppfatninger (skjema, indre arbeidsmodell), 

måten å se på verden på (attribusjon), og for utvikling av forhold til egne følelser, seg 

selv og sin atferd. I voksent liv kan ulike stressorer utløse psykiske reaksjoner. Psykiske 

symptomer, enten de er avgrensete eller omfattende og vedvarende, ser vi som 

informasjonskilder og som kilder til endring.  

Dette innebærer at vi fokuserer på hvordan klienten har mestret sine problemer, og 

hvordan hun eller han har skapt mening med bakgrunn i behov for å overleve psykisk og 

fysisk, få kjærlighet, bevare tilknytning, regulere psykisk og fysisk smerte, eller få 

kontroll. Et ressursfokus står ikke i motsetning til å validere og ta utgangspunkt i 

klientens smerte og lidelse. Videre ser vi på den enkelte som et handlende subjekt, der 

terapeuten tar utgangspunkt i klientens meningssystem, bidrar til å utvide dette, og 

arbeider med å bli kjent med og tydeliggjøre klientens indre logikk (det fenomenologiske 

perspektiv) 

 

Metodiske tilnærminger ved IPT-klinikken 

Det metodiske tilfanget spenner over sentrale tradisjoner som: 

 atferdsterapi/sosial læringsteori og kognitiv terapi  

 systemiske og kommunikasjonsorienterte tradisjoner  

 løsningsfokuserte og narrative tradisjoner  
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 fenomenologisk/humanistisk orienterte tradisjoner som affekt- og 

emosjonsfokuserte, relasjonsorienterte, kroppsorienterte og gestaltpsykologiske 

terapiformer 

 relasjonelle psykodynamiske teorier og tilknytningsteori   

 

Den senere tidens utvikling innenfor utviklingsteori, hjerneforskning, emosjonsteori og 

traumepsykologi står også sentralt, samt modeller fra mentaliseringsbasert behandling. 

Nyere kognitivt baserte modeller («tredje bølge CBT»), samt mindfulness-baserte 

terapiformer utgjør også en sentral del av det metodiske tilfanget. Disse ulike 

perspektivene og terapimodellene gjenspeiles i undervisningen. 

 

Den terapeutiske relasjonen 

Interaksjonsvariabler mellom klient og terapeut framtrer som svært viktig i forhold til 

behandlingsresultat. Vi tenker på klient-terapeutrelasjonen som et samspill som utvikler 

seg særegent i hvert tilfelle, der også klienten er aktør i å utforme den terapeutiske 

kommunikasjonen. Kontinuerlig tilbakemelding fra klienten og meta-kommunikasjon om 

relasjonen og arbeidet er avgjørende for den terapeutiske alliansen. En åpen terapeut vil 

kunne bruke sine egne reaksjoner som informasjon og hjelpemiddel i den terapeutiske 

prosessen. I opplæringen legger vi derfor vekt på terapeututvikling og egen ivaretakelse. 

 

Vi er oppmerksomme på den makt-ubalansen den terapeutiske relasjonen kan innebære, 

og psykologen må derfor ha et reflektert forhold til sin egen tenkning, sine egne verdier, 

og så langt som mulig gjøre dem eksplisitte. Vi arbeider for at klienters perspektiver skal 

bli tydelige i det direkte klientarbeidet gjennom kontinuerlig evaluering og 

tilbakemelding. 

 

Konsekvens for endringsforståelse og terapeutisk tilnærming 

Vår tilnærming vil alltid være ”N=1”. Det betyr at terapeuten er fleksibel og utformer sin 

forståelse og tilnærming i dialog med den enkelte klient. Vi understreker betydningen av 

å etablere en trygg relasjon som basis for samarbeidet. Veiene til forandring utvikles etter 

hvert som klienten blir tydeligere både for seg selv og for terapeuten. Endring i 
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psykoterapi vil innebære både arbeid med å akseptere seg selv og arbeid med konkrete 

endringsstrategier. En terapiprosess vil kunne bidra til å skape ny mening, nye 

emosjonelle og relasjonelle erfaringer og nye mestringsstrategier. 

 

2. Punkter til kasusformulering 

Hva spør vi om og hva ser vi etter, for å få tak i veier til forandring: 

Klientens beskrivelse av problemet 

Tanker, følelser og atferd knyttet til problemet. Når begynte problemene? Når er det 

verst, når er det mindre ille? Hva gjør klienten når det er mindre ille?  

Skalering av problemet. På en skala fra en til ti hvor 10 er det verste, hvor vil kl. plassere 

dette problemet? Går problemet utover daglige gjøremål og utover basisfunksjoner som 

mat, søvn osv. Hvordan hadde klienten det før det ble vanskelig? Har klienten noen 

tanker om hvorfor det har blitt så vanskelig? (Attribusjon og indre logikk) 

 

Symptomets funksjon 

Hvilke påkjenninger har klienten forsøkt å mestre? Hva er det han eller hun prøver å få 

til? (F. eks redusere ubehag, bedøve seg, melde seg ut, beskytte seg, prøve å få kontroll) 

Hva kunne skje dersom problemene var borte? Hva kunne personen gjøre, tenke, føle? 

Ville forandring kunne innebære noen nye omkostninger, forventninger, krav? 

 

Selvopplevelse, selvbilde og relasjoner 

Hvordan ser kl. på seg selv? Hva gjør problemene med selvoppfatningen? Vedvarende 

selvoppfatning (skjema). Hvordan opplever klienten at andre ser på ham eller henne? 

Relasjonshistorie i forhold til ivaretakelse, støtte, og spesielt til det problemet som 

klienten beskriver. 

 

Følelser og kroppsopplevelse 

Hvordan er klientens forhold til egne følelser? Kan klienten kjenne sine egne følelser 

knyttet til problemet? Blir klienten fort overveldet, har problemer med å ta seg inn under 

samtalen? Har klienten måter å roe seg ned på, berolige seg selv? Er klienten fjern, føler 
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seg tom, nummen, ikke i kontakt? Merker klienten kroppslige reaksjoner knyttet til 

problemet? Historien om de ulike følelsene, læresetninger om følelser i klientens liv  

 

Klientens teori om forandring 

Hvilke ideer har kl. om hva som måtte skje for at ting ble bedre?  

Ikke bare ideer om hva som forårsaket problemet, men også hva som kan løse det. Har kl. 

tanker om hvordan forandring kan skje? Hva har klienten prøvd så langt? Hjalp det, og 

hvordan hjalp det? Hvordan kan terapeuten kan være til hjelp? Hvordan skjer forandring 

ellers i klientens liv?  

 

Relasjon til terapeuten 

Observasjoner av væremåte i timen: Trygg/utrygg, direkte/ indirekte kommunikasjon, 

kroppsspråk. Virker det som klienten opplever å bli akseptert og forstått? Be om 

feedback. 

 

Behandlingsplan 

Formulere en felles forståelse og enighet om målsetninger og måter å arbeide på sammen med 

klienten. Legge til rette for tilbakemelding, refleksjon og dialog om behandlingsprosessen 

gjennom forløpet.  
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3. Kort om rutiner for gjennomføring av praktikum 

Praktikum går over to semestre, totalt 84 undervisningstimer med lærer/veileder til stede. 

Gruppen møtes til tre-timers veiledning én gang i uken (til sammen 28 uker) med lærer. 

Alle studentterapeuter må i tillegg ha en del timer med sin klient utenom 

veiledningstiden, for å få gjennomført hele terapiforløpet. Logistikken for dette avtales 

med gruppens veileder.  

 

Undervisningen drives i grupper på fire studentterapeuter.  Hver gruppe følger 

behandlingsforløpet for fire klientsaker. Alle terapitimer tas opp på video. Klienten har 

vanligvis en (eventuelt to) terapitime pr uke. Studentene med klientansvar fører 

samtalene med klientene. Resten av studentgruppen følger timene og deltar i terapiene 

som bidragsytende medlemmer av teamet. 

 

Behandlingsansvar 

Klinikkleder er faglig overordnet ansvarlig for alle pasientbehandlingene. Lærer/veileder 

har ansvar for behandlingene i sin veiledningsgruppe. Den enkelte studentterapeut har 

ansvar for gjennomføring av terapien, i tråd med veiledningen. Eventuell skriftlig 

korrespondanse i forbindelse med en behandling (enten til klienten selv, pårørende eller 

andre instanser) drøftes og undertegnes av både studentterapeut og veileder. 

 

Undervisningsstaff  

Staff for alle grupper ved IPT-klinikken foregår (dersom ingen annen beskjed er gitt) på 

onsdager 14.15-15.45, der én gruppe har framlegg av én sak pr gang. Staffene ledes av 

IPT-klinikkens leder eller stedfortreder, gruppens veileder er også tilstede. Staffleder og 

veileder har ansvar for at saken legges fram på forsvarlig måte og at taushetsplikten 

ivaretas. Studentene legger en plan for hva som skal presenteres og diskuteres. 

Profesjonsstudenter fra og med 7. semester inviteres til å delta på staffene.  
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4. Prinsipper, holdninger og ferdigheter for student og veileder 

ved IPT-klinikken 
 

 

Dette skrivet utdyper og utvider de generelle læringsmålene for praktikum slik de er 

formulert på PSI sin nettside. 

 

A. STUDENTEN 

 

Overordnet legges det vekt på opplæring i både fellesfaktorer og spesifikke faktorer 

knyttet til sentrale terapeutiske metoder i undervisning og veiledning ved IPT-klinikken. 

Nedenfor presenteres grunnleggende prinsipper, holdninger og ferdigheter som vi ønsker 

at studentene skal tilegne seg gjennom fordypningen på IPT-klinikken.  

 

Grunnleggende prinsipper: 

- Det er ikke én måte å arbeide på. Ulike klienter og ulike terapeuter trenger ulike 

ting 

- Reflektert forhold til teorier som mulige perspektiver 

- Få tak i hva som er klientens ønskemål med terapi, med endring, deretter drøfte 

hvilke metoder som kan være til hjelp for å nå det målet. Ofte vet ikke personen 

hva han /hun kan trenge, og hvordan arbeide. Det er en samarbeidsprosess og en 

utviklingsprosess for å bli tydelig for klienten selv og for terapeuten. 

- Prinsippet om fleksibilitet og pragmatisk holdning på tvers av metoder 

- Toleranse for usikkerhet, stå i spenningen mellom det avklarte og det uklare 

Ferdigheter 

- Øve opp studentens evne til å fange opp klientens motivasjon/investering i 

endringsarbeidet 

- Kunne formulere /konseptualisere informasjon om klienten 

- Øve opp evnen til «responsiveness» og timing for ulike intervensjoner også med 

vekt på opplevelsesaspektet 

- Å kunne identifisere signaler eller markører i klientens historie som grunnlag for 

kasusformulering 
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- Øve opp evnen til å være i kontakt her og nå («Being before doing») 

- Øve opp evnen til å fange opp og være sensitiv overfor klientens emosjonelle og 

kroppslige tilstand 

- Regulere nærhet og avstand  

- Øve opp konkrete metodiske ferdigheter 

- Ta ansvar for terapiprosessen og gjennomføring av timen 

- Utvikle evnen til selvstøtte når det er ubehagelig eller vanskelig i timen  

- Kunne reflektere over egne reaksjoner i veiledningen 

- Utvikle ferdigheter i meta-kommunikasjon 

B. VEILEDEREN 

 

- Etterstrebe en terapeutfokusert veiledning og opplæring 

- Gi opplæring i reflekterende team og gjøre bruk av reflekterende team som 

metodikk 

- Formidle et integrativt perspektiv og en verdighetsskapende holdning til psykiske 

problemer 

- Gi rasjonale for aktuelle intervensjoner  

- Vurdere kompetanse, utviklingsbehov og utfordringer for den enkelte student  

- Gi konstruktiv feedback som balanserer validering og korreksjon 

- Direkte instruksjon og innøving av ferdigheter 

- Modell-læring, bruk av demonstrasjon og rollespill med veileder som terapeut 

- Stimulere til selvrefleksjon 

- Relasjonelle ferdigheter: Kunne etablere trygg base for læring både for terapeuten 

og i gruppa, bevisst på skam-temaer, angst, sårbarhet, tvil osv. 

- Få tak i studentens egen investering i læringsprosessen, formulere egne behov mht 

støtte og utfordring 

- Lydhør for ulike ønsker og behov for veiledning for den enkelte student 

- Stimulere til refleksjon over terapeutidentitet 

- Engasjere hele veiledningsgruppa inn i læringsprosessen. Alle terapiforløpene 

som et kollektivt ansvar 


