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“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?” 

“That depends a good deal on where you want to get to,” said the Cat. 
“I don’t much care where…” said Alice. 

“Then it doesn’t matter which way you go,” said the Cat. 
“ – so long as I get somewhere,” Alice added as an explanation. 

“Oh, you're sure to do that,” said the Cat, “if you only walk long enough.” 
 

 – Fra Alice’s adventures in wonderland av Lewis Carroll (1865)  
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Sammendrag 
Forfatter: Anna Kristine Strand Garås 

Tittel: Betydningen av enighet om mål mellom pasient og terapeut for utfall av psykoterapi: 

En studie av divergensen 

Veileder: Helene Nissen-Lie 

 

Bakgrunn: Målkonsensus, eller enighet om mål mellom pasient og terapeut, som er ett av tre 

aspekter ved arbeidsalliansen, har vist en sterk sammenheng med senere utfall av psykoterapi 

(Tryon & Winograd, 2011). Effektstørrelsen som er funnet for denne faktoren, d = .72, er en 

av de største effektstørrelsene som er funnet for noen enkeltfaktor i psykoterapi (Wampold & 

Imel, 2015). Sammenhengen mellom målkonsensus og utfall blir i foreliggende oppgave 

videre undersøkt ved å se på sammenhengen mellom (a) terapeutenes og pasientenes 

subjektive opplevelse av enighet om mål, og (b) divergensen i de individuelle vurderingene, 

på tre ulike tidspunkt av terapiforløpet.  

Metode: Data er hentet fra Multisenterprosjektet for studier av prosess og utfall i psykoterapi 

(Havik et al., 1995), en naturalistisk psykoterapistudie som fulgte 370 pasienter fra 15 

offentlige poliklinikker ved åtte forskjellige institusjoner (delsentra) lokalisert i ulike deler av 

landet i perioden 1995-2005. I denne oppgaven ble det benyttet et underutvalg bestående av 

344 pasienter og 85 terapeuter. Lineære regresjonsanalyser ble brukt for å se på 

sammenhengen mellom pasientenes og terapeutenes subjektive vurderinger av målskalaen til 

Working Alliance Inventory (WAI), samt divergensen i disse vurderingene, og senere utfall 

av psykoterapien. Dette ble gjort separat for vurderingene av WAI innhentet ved 3., 12., og 

20. time i terapiforløpet. Divergensen ble undersøkt både som absolutt divergens, størrelsen 

på differansen mellom pasientens og terapeutens vurderinger, positiv divergens, størrelsen på 

differansen i de tilfellene pasienten vurderte enigheten om mål som høyere enn det terapeuten 

gjorde, og negativ divergens, størrelsen på differansen i de tilfellene terapeuten hadde vurdert 

enigheten om mål som høyere enn det pasienten hadde gjort.  

Resultater: Analysene viste at pasientens subjektive opplevelse av enighet om mål, ved alle 

tre tidspunktene som ble undersøkt, var prediktorer for senere utfall av terapien. Terapeutenes 

subjektive vurderinger viste seg ved 12. og 20. time av terapiforløpet også som prediktorer 

for senere utfall. Den positive divergensen i tredje time av terapiforløpet viste seg som en 

prediktor for senere bedring. Negativ divergens i 12. og 20. time av terapiforløpet viste seg 

også som prediktorer for senere bedring. 
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Konklusjon: Både pasientens og terapeutenes subjektive vurderinger av enighet om mål 

viser i denne studien sammenheng med senere terapiutfall. De kanskje mest interessante 

resultatene fra denne studien er likevel den positive sammenhengen mellom to av 

divergensmålene og senere bedring. Disse sammenhengene kan peke mot at enighet om mål 

ikke nødvendigvis er noe som etableres mellom pasienten og terapeuten en gang for alle, men 

at videre reformuleringer og forhandlinger om dette aspektet ved arbeidsalliansen kan være 

gunstig for utfallet av terapien.    
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1 Innledning 
 

Å finne frem til, og bli enig om, et eller flere mål for det terapeutiske arbeidet har blitt trukket 

frem som et sentralt element i samarbeidet mellom pasient og terapeut i begynnelsen av 

terapiforløpet (DeFife & Hilsenroth, 2011). De fleste pasienter kommer til terapirommet med 

et ønske om endring i en eller annen form. De har et eksplisitt eller implisitt mål som de 

ønsker å oppnå gjennom møtene med terapeuten. Disse målene vil være forskjellige fra 

pasient til pasient, og hvor realistiske de er vil variere. Det er derfor viktig at pasienten og 

terapeuten sammen utforsker og finner frem til hva som vil være gode endringer for 

pasienten, for å videre kunne utarbeide konkrete og oppnåelige mål (Michalak & Holtforth, 

2006). Med andre ord er det viktig at terapeuten og pasienten oppnår konsensus om hvilke 

mål de sammen skal arbeide mot. I en metaanalyse av 15 studier, som tok for seg 

sammenhengen mellom målkonsensus og terapiutfall, fant Tryon og Winograd (2011) en 

sterk sammenheng mellom pasienters og terapeuters rapporteringer av enighet om mål og 

senere bedring. Målkonsensus ble av forfatterne definert som enighet mellom pasient og 

terapeut om målene for det terapeutiske samarbeidet og prosessen som skal til for å oppnå 

disse målene. Effektstørrelsen som ble funnet i metaanalysen, Cohens d =.72, er en av de 

største effektstørrelsene som er funnet for noen faktor i psykoterapi (Wampold & Imel, 

2015). Med andre ord har enighet og konsensus angående målene man ønsker å oppnå 

gjennom terapien vist seg å være av stor betydning for utfall. 

 

Formålet med denne oppgaven er å videre utforske sammenhengen mellom målkonsensus og 

utfall. Selv om enighet om mål er pekt på som en spesielt viktig faktor i starten av et 

terapiforløp, kan det tenkes at dette er av betydning også senere i terapien. I denne oppgaven 

blir derfor sammenhengen mellom enighet om mål og senere terapiutfall utforsket på flere 

tidspunkt i terapiforløpet. Dette for å utforske utviklingen av enighet om mål mellom pasient 

og terapeut over tid, samt forsøke å avgjøre når i terapiforløpet en slik enighet bør være 

etablert. Et annet spørsmål er om det foreligger en reell enighet om mål mellom pasient og 

terapeut. Vanligvis er enighet, slik den er målt i tidligere studier, vurdert fra enten pasientens 

eller terapeutens perspektiv. Med andre ord er det pasientens eller terapeutens subjektive 

opplevelse av enighet som brukes som en parameter for enigheten mellom de to, uten at den 

andres opplevelse tas med i betraktningen. I denne oppgaven vil derfor sammenhengen 
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mellom enighet om mål og utfall utforskes både gjennom (a) hver av deltakernes subjektive 

opplevelse og (b) samsvaret mellom disse opplevelsene.  

 

1.1 Arbeidsalliansen 
Målkonsensus, eller enighet om mål, er ett av tre trekk ved arbeidsalliansen, slik den er 

beskrevet og definert av Bordin (1979, 1994). I tillegg til enighet om mål, karakteriseres 

arbeidsalliansen ved enighet og samarbeid om oppgavene som skal brukes i det terapeutiske 

arbeidet og et emosjonelt bånd, en positiv tilknytning mellom terapeuten og pasienten 

(Bordin, 1979). Begrepet beskriver, gjennom disse tre dimensjonene, styrken på det 

terapeutiske samarbeidet i pasient-terapeut-dyaden. Enighet om mål bygger på en felles 

forståelse mellom pasient og terapeut av de problemene som pasientene kommer med til 

terapien. Denne felles forståelsen danner grunnlaget for en felles utforming av ett eller flere 

mål for det terapeutiske arbeidet som pasienten og terapeuten skal gjøre sammen, og videre 

en utvelgelse av oppgaver som skal utføres i dette arbeidet for å oppnå disse målene. 

Utvelgelsen av oppgaver bygger også på felles forståelse og enighet mellom pasient og 

terapeut. Bordin fremhever i sine arbeider (1979, 1994) at det er et poeng at både pasienten 

og terapeuten skal ha en viss grad av innsikt i hvordan oppgavene som velges kan lede frem 

til det målet som er valgt, slik at arbeidet som gjøres oppleves som nyttig og relevant. 

Samarbeid og enighet står altså sentralt i denne beskrivelsen av relasjonen mellom pasienten 

og terapeuten.   

 

Definisjonen av arbeidsalliansen ble utformet som et panteoretisk begrep. Det vil si at den 

kan brukes til å beskrive alle former for terapi, uavhengig av hvilken teori som legges til 

grunn for arbeidet, enten om det er kognitiv atferdsterapi, psykodynamisk terapi, humanistisk 

orienterte terapier, eller annet. I forlengelse av dette la Bordin (1979) til grunn en antakelse 

om at arbeidsalliansen vil anta ulik form og stille forskjellige krav til innholdet av de tre 

dimensjonene avhengig av arbeidets teoretiske grunnlag. Hatcher og Barends (2006) bygget 

videre på denne antakelsen og påpekte at arbeidsalliansen ligger på et annet konseptuelt nivå 

enn de spesifikke teknikkene som arbeidet består av. Alliansearbeidet er ikke en egen 

aktivitet på lik linje med de terapeutiske teknikkene som anvendes i terapien. Teknikkene 

som anvendes er en aktivitet, mens alliansen mellom pasient og terapeut karakteriserer denne 

aktiviteten (Hatcher & Barends, 2006). Selve utformingen og innholdet av både mål og 

oppgaver vil ofte være avhengig av den teoretiske orienteringen til terapeuten, og slik vil 



	 3	

også arbeidsalliansen anta ulik form avhengig av dette. Men styrken til alliansen beskriver til 

hvilken grad målene og oppgavene er basert på samarbeid og enighet, og dette er uavhengig 

av utforming og innhold. Arbeidet som gjøres i terapien fordrer også en positiv tilknytning 

mellom pasient og terapeut, et emosjonelt bånd. Denne tilknytningen baseres blant annet på 

den tillitten og respekten som kreves mellom partene for å involvere seg i arbeidet, for at 

denne involveringen skal oppleves som trygg (Hatcher & Barends, 2006). Det har blitt 

foreslått at ulike terapiformer, som benytter seg av ulike former for arbeid, vil stille ulike 

krav til dette båndet (Bordin, 1979), men et sterkt bånd mellom pasienten og terapeuten vil 

være viktig, uavhengig av arbeidets utforming.  

 

Det at arbeidsalliansen kan beskrives som et panteoretisk begrep medfører at den regnes som 

en av de psykoterapeutiske faktorene som er felles for alle former for psykoterapi. 

Undersøkelser av såkalte fellesfaktorer har lange tradisjoner innen prosess-utfalls-forskning i 

psykoterapi. Helt siden Frank (1961) begynte en utforsking av hva som gjør at ulike 

terapiformer og andre former for helbredende praksiser er virksomme og i stor grad medfører 

bedring for de som oppsøker slike tilbud, har det vært stor interesse for å beskrive hva som er 

felles i ulike former for psykoterapeutisk praksis. Fellesfaktorene er det som kommer i tillegg 

til de spesifikke ingrediensene, det vil si teknikker og intervensjoner med et bestemt teoretisk 

rasjonale som inngår i de ulike terapiformene som kan benyttes, og som er felles for alle 

terapiformer. Arbeidsalliansen har lenge fremstått som en av disse fellesfaktorene som i seg 

selv kan bidra til de endringene som oppnås i psykoterapi (Wampold & Imel, 2015). 

Betydningen av arbeidsalliansen for endring i psykoterapi har vært tema i en lang rekke 

studier gjennom det siste halve århundret, og på bakgrunn av disse er den generelle 

konklusjonen at det er evidens for en sammenheng mellom alliansen og behandlingsutfall 

(Crits-Christoph, Gibbons, & Mukherjee, 2013). Tre store metaanalyser (Horvath, Del Re, 

Flückiger, & Symonds, 2011; Horvath & Symonds, 1991; Martin, Garske, & Davis, 2000) 

har konkludert med en klar og moderat sammenheng. Den nyligste metaanalysen (Horvath et 

al., 2011) inneholdt 190 uavhengige studier og ga den aggregerte korrelasjonskoeffisienten 

mellom allianse og utfall r = .275. Dette tilsvarer en moderat effekt, Cohens d = .57.  

 

1.2 Forskjeller i vurderinger avhengig av perspektiv 
Til tross for vektleggingen av enighet i definisjonen av arbeidsalliansen, som impliserer at det 

ideelle ville vært om terapeutene og pasientene har en nokså lik oppfattelse av kvaliteten på 
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samarbeidet dem imellom, har det vist seg at det likevel ikke er slik at pasientene og 

terapeutenes vurderinger av den alliansen som de sammen inngår i, er i overensstemmelse 

med hverandre. I en metaanalyse som inneholdt 53 studier, utført av Tryon, Blackwell, og 

Hammel (2007), fant forskerne at pasientene og terapeutenes selvrapportsvurderinger av 

alliansens styrke kun var moderat korrelert med hverandre, med r = .36. Generelt viste 

pasientenes vurderinger seg som høyere enn terapeutenes vurderinger, og denne forskjellen 

mellom gjennomsnittene for terapeutene og pasientene var statistisk signifikant. Hva denne 

uoverensstemmelsen kommer av er ikke klart, men forfatterne foreslo at en mulig forklaring 

kan være at terapeuter og pasienter har ulike erfaringer og referanserammer som gjør at de 

har forskjellige utgangspunkt for sine vurderinger. Det kan for eksempel hende at terapeuten 

legger erfaringer med andre pasienter til grunn for vurderingen av alliansen, mens pasienten, 

som sannsynligvis ikke har møtt et tilsvarende antall andre terapeuter, kan mangle dette 

sammenligningsgrunnlaget. Det kan derfor tenkes at pasienten bruker andre relasjonelle 

erfaringer som referanse når han eller hun vurder alliansen med terapeuten (Tryon et al., 

2007).   

 

Gjennom mange års forskning har det kommet frem at pasientens vurdering av 

arbeidsalliansen fremstår som en viktigere prediktor for behandlingsutfall enn terapeutens 

vurdering (Horvath, 2001). I mange studier har man av den grunn også valgt å kun bruke 

pasientens vurdering alene som mål på arbeidsalliansen. I metaanalysen til Horvath et al. 

(2011) hadde 109 av studiene som analysen var basert på brukt pasientenes vurderinger av 

arbeidsalliansen, mens 40 hadde benyttet seg av vurderinger gjort av terapeuten. Forskerne 

fant riktignok at tallverdien til effektstørrelsen av alliansen var større når de aggregerte over 

studiene som hadde sett på sammenhengen mellom pasientenes vurderinger og 

behandlingsutfall, enn effektstørrelsen som fremkom når de studiene som hadde brukt 

terapeutenes vurderinger ble aggregert. Men denne forskjellen var ikke statistisk signifikant, 

og forfatterne konkluderte med at effekten av arbeidsalliansen er allment utbredt, uavhengig 

av hvem sitt perspektiv som ligger til grunn for målingen av den (Horvath et al., 2011). Med 

andre ord tyder det på at terapeutenes og pasientenes vurderinger av arbeidsalliansen generelt 

viser like sterke sammenhenger med utfall, til tross for at de ikke alltid er enige om styrken 

av den. Det at det finnes slike forskjeller, en divergens, mellom vurderingene til pasient og 

terapeut, samtidig som både pasienten og terapeutens vurderinger hver for seg viser seg som 

prediktorer for senere terapiutfall, gjør det interessant å utforske denne divergensen i seg selv.   
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Selv om arbeidsalliansen er definert som et begrep som beskriver relasjonen mellom pasient 

og terapeut, blir den målt som en subjektiv opplevelse. Tradisjonelt har man, i studier av 

arbeidsalliansen, brukt målinger fra et perspektiv om gangen, man har altså sett på pasientens 

vurdering og terapeutens vurdering hver for seg. På bakgrunn av definisjonen av alliansen 

som oftest legges til grunn i disse studiene, nemlig Bordins definisjon, har det blitt pekt på et 

behov for bruk av målinger som fanger det samarbeidet og partnerskapet som alliansen 

bygger på (Kivlighan, 2007). Når det kun er ett perspektiv som undersøkes av gangen vil 

dette kun si noe om den personens oppfatning av enighet, og ikke nødvendigvis faktisk 

enighet mellom pasient og terapeut. En tilnærming som har blitt brukt i et forsøk på å fange 

opp den interpersonlige naturen til alliansen er en utforskning av nettopp de forskjellene som 

man finner mellom vurderingene gjort av terapeuten og pasienten som er beskrevet over. 

Man har da sett på konvergensen i vurderingene, det vil si grad av samsvar, ofte 

operasjonalisert som overlappet eller korrelasjonen mellom terapeutens og pasientens 

vurderinger av arbeidsalliansen. Likeledes har man sett på divergensen i vurderingene, det vil 

si grad av ulikhet, ofte operasjonalisert som differansen mellom pasientens og terapeutens 

vurderinger. Konvergens og divergens er antonymer, og de måles på forskjellig vis, men i 

denne sammenhengen brukes de til det samme formålet. Konvergens- og divergensmål for 

forskjellene i pasientens og terapeutens opplevelse av arbeidsalliansen har blitt brukt for å 

videre kunne undersøke hva som kan ligge til grunn for de lave korrelasjonene som er 

observert mellom vurderingene, og hvilken betydning konvergensen og divergensen i 

vurderingene har for utfall.  

 

1.3 Konvergens/divergens i pasienters og terapeuters opplevelse 
Konvergens i pasientens og terapeutens opplevelser har tidligere blitt foreslått som et viktig 

fenomen i psykoterapi. Dette fordi konvergensen mellom pasienten og terapeuten kan være 

en naturlig konsekvens av det arbeidet som gjøres i terapirommet. Pepinsky og Karst (1964) 

hentet inspirasjon fra sosialpsykologiske studier av konformitetsatferd og mente at enhver 

suksessfull terapeutisk interaksjon medfører økt konvergens mellom pasient og terapeut. 

Eksperimentene som de henviste til viste hvordan forskningsdeltakerne, som skulle bedømme 

ulike aspekter ved vage stimuli, over tid ble likere hverandre i sine bedømmelser. Med andre 

ord ble det vist hvordan det i sosiale interaksjoner over tid oppstår konvergens i 

bedømmelser. Pepinsky og Karst (1964) mente at psykoterapi, som er en spesialisert form for 

sosial interaksjon, kan medføre en konvergens mellom terapeut og pasient som er analog til 
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den som gjaldt for bedømmelser. De hevdet at endringene som oppnås gjennom terapien er et 

resultat av at pasienten i løpet av terapiforløpet konvergerer mot normer og standarder som er 

satt av terapeuten. Den økende konvergensen som følger av at pasienten tar til seg nye 

perspektiver som gjøres tilgjengelig av terapeuten, altså at pasienten på et vis blir likere 

terapeuten i løpet av tiden de tilbringer sammen, blir dermed et kjennetegn ved suksessfulle 

terapiforløp (Pepinsky & Karst, 1964).  

 

Forslaget om konvergens mellom terapeut og pasient som et potensielt viktig fenomen i 

psykoterapi inspirerte Kivlighan og Arthur (2000) til å undersøke om konvergens mellom 

pasienten og terapeuten også kan være et gunstig kjennetegn ved arbeidsalliansen som de 

inngår i. De argumenterte for at konvergens i pasientens og terapeutens opplevelser kan være 

et uttrykk for enighet mellom pasienten og terapeuten, slik det vektlegges i Bordins (1979) 

definisjon. I sin studie brukte de samsvar i pasientens og terapeutens oppfattelse av hva som 

hadde vært viktige terapeutiske hendelser i terapitimene som konkrete eksempler på at det 

forelå enighet om oppgaver. De fant at økende konvergens mellom terapeut og pasient, i 

hvilke hendelser som ble valgt ut som viktige, var relatert til minking i pasientens 

rapportering av interpersonlige problemer. Likevel har studier som har sett på konvergensen 

mellom terapeutens og pasientens oppfatninger av ulike aspekter ved arbeidsalliansen funnet 

at denne konvergensen generelt viser seg som moderat. Det er med andre ord ikke vanlig med 

høye nivåer av konvergens i pasientens og terapeutens angivelse av ulike aspekter ved 

arbeidsalliansen. For eksempel viste en studie utført av Swift og Callahan (2009) konvergens 

i det pasientene og terapeutene identifiserte som mål og oppgaver ved tredje time av 

terapiforløpet i omtrent 30 % av de dyadene som inngikk i studien. Selv om forfatterne av 

denne studien ikke brukte de tradisjonelle selvrapportsinstrumentene som vanligvis brukes i 

studier av arbeidsalliansen, men helt enkelt pasientenes og terapeutenes konkrete beskrivelser 

av de problemene som de jobbet med, fant de en overensstemmelse som matcher den 

moderate korrelasjonen som ble funnet i metaanalysen til Tryon et al. (2007). 

 

I en utforskning av divergensen i pasienters og terapeuters alliansevurderinger fant  

Hartmann, Joos, Orlinsky, og Zeeck (2015) at terapeutene generelt undervurderer 

alliansevurderingene til pasienten. I tillegg så de en tendens til at terapeutene spesielt 

underestimerte høye pasientvurderinger, og overestimerte lave pasientvurderinger. De fant 

også at retningen på divergensen, det vil si om terapeuten vurderte alliansen som høyere eller 

lavere enn det pasienten gjorde, var relatert til terapeutens opplevelse av sitt eget arbeid. Det 
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viste seg at de terapeutene som utviste høye nivåer av det som ble kalt stressende involvering 

(stressful involvement), som viste seg blant annet ved rapportering av hyppige vanskeligheter 

og negative følelser i timene, hadde en tendens til å rapportere alliansevurderinger som var 

lavere enn det pasienten rapporterte. Terapeutene som i større grad opplevde seg selv som 

deltakende i en helbredende prosess (healing involvement), som blant annet viste seg ved 

rapportering av bruk av grunnleggende relasjonelle ferdigheter i terapien, positive følelser i 

timene og konstruktiv håndtering av vanskeligheter, hadde derimot en tendens til å vurdere 

arbeidsalliansen som sterkere enn det pasienten gjorde. Med andre ord kan det virke som om 

terapeutene som opplevde arbeidet som stressende ble pessimistiske i sine vurdering av 

arbeidsalliansen, mens terapeutene som opplevde arbeidet sitt som effektivt kunne bli i 

overkant optimistiske (Hartmann et al., 2015).    

 

Man har også sett på om likheter eller forskjeller i pasienters og terapeuters selvrapport av 

styrken på arbeidsalliansen har sammenheng med utfall. Dette har gitt blandede resultater.  

Rozmarin et al. (2008) undersøkte konvergensen i mønstre i rapporteringen av 

arbeidsalliansen og fant at like mønstre i pasientens og terapeutens vurderinger var relatert til 

større pre- til post-endringer i utfallsmål. Faktisk viste dette konvergensmålet seg som en 

sterkere prediktor for senere bedring enn det både terapeutens og pasientens vurdering av 

arbeidsalliansen gjorde hver for seg. Fitzpatrick, Iwakabe, og Stalikas (2005) fant derimot 

ikke en sammenheng mellom divergensen i perspektiver, her operasjonalisert som differansen 

mellom pasientens og terapeutens vurderinger av alliansen, og endring fra time til time. 

Alliansen ble her målt ved tre tidspunkter i terapiløpet, tidlig, i midten og sent. Forfatterne 

fant at selv om både pasientens og terapeutens vurderinger økte over tid, var divergensen lik i 

størrelse gjennom hele terapiforløpet. 

 

1.4 Enighet om mål  
Det har blitt hevdet at det er viktig for terapeuten å ha et riktig bilde av alliansen, og da også 

pasientens opplevelse av den. Både fordi pasientens allianseopplevelse predikerer suksess 

(Tryon et al., 2007), men også fordi det bildet terapeuten har av alliansen kan påvirke senere 

valg i terapien (Hartmann et al., 2015), og endelig utfall (Rozmarin et al., 2008). Når det 

gjelder enighet om mål kan det tenkes at terapeutens oppfatning av til hvilken grad det er 

enighet om hva som er målene for terapien, legger føringer for det terapeutiske arbeidet. 

Dersom terapeuten har en opplevelse av at det er høy grad av enighet om mål, når pasienten 
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ikke mener det samme, kan det hende at terapeuten setter i gang et arbeid som pasienten ikke 

er klar for være med på. Likeledes, hvis terapeuten mener at enigheten om målene for 

terapien er lav mens pasienten mener enigheten er høyere, kan det kanskje tenkes at dette vil 

bremse det videre arbeidet hvis terapeuten vil bruke mer tid på å klargjøre målene, mens 

pasienten er klar for å sette i gang. På bakgrunn av at man har funnet at det generelt viser seg 

å være nokså høy divergens i terapeutenes og pasientens vurderinger av arbeidsalliansen, i 

tillegg til Tryon og Winograd (2011) sin metaanalyse som viste at styrken på den oppfattede 

enigheten om mål er en viktig prediktor for terapiutfall, er det derfor interessant å videre 

utforske sammenhengen mellom divergens i målingene av enighet om mål og utfall. Med 

andre ord om eventuelle ulikheter i pasienters og terapeuters oppfattelse av enigheten om mål 

dem i mellom kan predikere utfallet av terapien.  

 

Et av argumentene som har blitt brukt for å fremheve viktigheten av å se på divergensen i 

pasienters og terapeuters vurdering av ulike aspekter ved psykoterapi i en videre utforskning 

av disse aspektene, er at forskjeller i perspektivene til medlemmene i dyaden kan gi viktig 

informasjon om prosessen dem imellom (Kivlighan, 2007). I studiene som er nevnt over, som 

så på sammenhengen mellom divergens eller konvergens i perspektiver og utfall, har man 

brukt den absolutte størrelsen til divergensen uten å ta hensyn til hvem av terapideltakerne 

som har vurdert alliansen som høyere eller lavere enn den andre. Men siden pasienten og 

terapeuten inntar ulike roller i den terapeutiske relasjonen, og dermed har ulike utgangspunkt 

for sine vurderinger, kan nettopp hvem som har høyere eller lavere vurderinger enn den andre 

tenkes å være av betydning. I denne studien vil derfor også positiv divergens, som 

forekommer i de tilfellene pasienten vurderer enighet om mål som høyere enn det terapeutene 

gjør (positiv differanse), og negativ divergens, som forekommer når terapeutene vurderer 

enighet om mål som høyere enn det pasienten gjør (negativ differanse), utforskes som mulige 

prediktorer for utfall.  

 

Det hersker bred enighet om at en enighet om mål bør etableres mellom pasienten og 

terapeuten tidlig i terapiforløpet. Tryon og Winograd (2011) anbefalte, på bakgrunn av sine 

funn, at man i terapeutisk praksis bør begynne det terapeutiske arbeidet først etter at man har 

oppnådd en enighet om målene for behandlingen. Bordin (1994) mente at det å finne frem til 

et eller flere endringsmål som er bygget på enighet mellom pasient og terapeut, og som er 

godt forstått av begge parter, er selve nøkkelprosessen i byggingen av en tidlig, levedyktig 

allianse. DeFife og Hilsenroth (2011) identifiserte enighet om mål som ett av tre viktige 
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terapeutiske prinsipper som er sentrale i begynnelsen av behandlingen. Men dette utelukker 

ikke nødvendigvis videre reformuleringer av disse målene. Arbeidsalliansen er ikke et statisk 

kjennetegn på det kliniske samarbeidet, men et aspekt ved terapien som terapeuten og 

pasienten forhandler om gjennom hele forløpet (Safran & Muran, 2006). Etter hvert som 

arbeidet begynner, og fortsetter videre, kan tidligere mål bli revidert og nye mål oppstå. 

Metaanalysen til Horvath et al. (2011) viste at styrken på sammenhengen mellom 

alliansevurderinger og utfall er større jo senere i terapiforløpet alliansen er målt. Dette kan 

også være tilfelle for vurderinger av enighet om mål. Det er derfor interessant å undersøke 

utviklingen av sammenhengen mellom enighet om mål, både pasientens og terapeutens 

subjektive opplevelse av enighet og divergensen i disse opplevelsene, og senere utfall, på 

flere tidspunkt i terapiforløpet.  

 

1.5 Forskningsspørsmål 
Formålet med denne studien er å se på hvorvidt enighet om mål, både i form av oppfattet 

enighet vurdert fra terapeutens og pasientens perspektiv hver for seg, og enighet i form av 

konsensus i vurderingene til pasientene og terapeutene, har betydning for utfall i tre ulike 

utfallsdomener: symptomtrykk, psykososialt funksjonsnivå og interpersonlige problemer. 

Utfall av psykoterapi kan måles på ulike vis, og i den massive litteraturen for forskning på 

prosess og utfall har det blitt brukt utallige mål for å vurdere om den psykoterapeutiske 

prosessen har medført endringer hos pasienten (Ogles, 2013). I min studie vil ulike 

utfallsdomener bli brukt i et forsøk på å fange en bredde av de symptomene og problemene 

som pasienten kommer til psykoterapi for å få hjelp med.  

 

Som mål på konsensus i terapeutenes og pasientens vurderinger vil det bli brukt tre ulike 

divergensskårer: absolutt divergens, positiv divergens og negativ divergens. Den absolutte 

divergensen er et mål på størrelsen til forskjellen mellom pasientens og terapeutens 

vurderinger, uten å ta hensyn til hvem av de to som har vurdert enigheten om mål som høyere 

eller lavere enn den andre. Den positive divergensen er størrelsen på forskjellen mellom 

pasientens og terapeutens vurderinger i de tilfellene pasienten har gitt en høyere vurdering av 

enighet om mål enn det terapeuten har gjort. Tilsvarende er den negative divergensen 

størrelsen på forskjellen mellom pasientens og terapeutens vurderinger i de tilfellene 

terapeuten har vurdert enigheten om mål som høyere enn det pasienten har gjort. De tre ulike 

divergensmålene blir brukt for å utforske om divergensen i vurderinger har ulik betydning for 
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utfall avhengig av hvem av de to terapideltakerne som har vurdert enigheten som høyere eller 

lavere enn den andre.  

 

Sammenhengen mellom pasientenes og terapeutenes subjektive vurderinger, samt 

divergensen i disse vurderinger, og utfall vil undersøkes for vurderinger gjort i 3., 12. og 20. 

time i terapiforløpet. Dette for å se hvordan en sammenheng med utfall utvikler seg over tid, 

og for å forsøke å vurdere når i terapiforløpet en etablert enighet om mål viser seg som viktig 

for utfall av psykoterapi.  
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2  Metode 
 

2.1 Design 
Data er hentet fra Multisenterprosjektet for studier av prosess og utfall i psykoterapi (Havik 

et al., 1995). Dette prosjektet var en naturalistisk psykoterapistudie som fulgte 370 pasienter 

fra 15 offentlige poliklinikker, ved åtte forskjellige institusjoner (delsentra), lokalisert i ulike 

deler av landet, i perioden 1995-2005. Prosjektet inkluderte pasienter med ordinære tilbud om 

psykoterapeutisk behandling ved de deltakende poliklinikkene. Eksklusjonskriteriene var 

alder under 18 år, alkohol-/stoffmisbruk som det primære psykiske problemet man ønsket 

hjelp med, psykoser eller akutt krise som krevde innleggelse.  

 

2.2 Deltakere 
2.2.1 Pasienter 
Pasientene som inngikk i prosjektet var henvist til behandling for et bredt spekter av typiske 

symptomer og lidelser som behandles i offentlig psykisk helsevern. En stor del av pasientene 

hadde et komplekst symptombilde med høy alvorlighetsgrad. Diagnosene, som ble stilt ved 

inntak ved bruk av strukturerte kliniske intervjuer, viste overvekt av angstlidelser og 

stemningslidelser. I tillegg ble omtrent halvparten av pasientene diagnostisert med en eller 

flere personlighetsforstyrrelser.  

 

Analysene i denne studien baserer seg på delutvalg som omfatter de pasientene i prosjektet 

som hadde vurdert arbeidsalliansen ved time 3, 12 og 20 i terapiforløpet (n = 344). I dette 

delutvalget var 247 (66.8 %) kvinner og 97 (26.2 %) menn. Pasientene var mellom 18 og 65 

år gamle, med en gjennomsnittsalder på 35.28 år (SD = 9.37). Antall terapitimer varierte fra 

tre til 364 timer, gjennomsnittlig terapilengde var på 54.50 timer (SD = 59.67). 9.3 % av 

pasientene hadde gjennomgått en behandling på mindre enn 12 timer, mens 73 % hadde flere 

enn 20 timer.    

 

2.2.2 Terapeuter 
I Multisenterprosjektet var det totalt 90 terapeuter og 85 av disse var terapeutene til 

pasientene som inngår i delutvalget som benyttes i denne studien. I dette delutvalget hadde 

hver av terapeutene i gjennomsnitt 4.05 pasienter som var tilknyttet prosjektet (SD = 2.44), 
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med en spredning på en til ni pasienter. Terapeutene i Multisenterprosjektet hadde ulik 

utdanningsbakgrunn, flertallet var utdannet psykologer, mens resten var psykiatere, 

psykoterapeuter og psykiatriske sykepleiere. Gjennomsnittlig erfaring med praktisering av 

psykoterapi for terapeutene i Multisenterprosjektet var 10 år, med et spenn på 0 til 28 års 

erfaring. Terapeutene oppga ulike teoretiske orienteringer. Et klart flertall oppga at de i 

hovedsak var psykodynamisk orientert, og flere oppga at de også var inspirert av 

humanistiske og kognitive tilnærminger.  

 

2.3 Behandling 
Behandlingene som ble tilbudt var ikke-manualiserte, naturalistiske terapier, som i sin form 

anses for å være representative for psykoterapeutisk behandling slik det praktiseres i 

poliklinikker i psykisk helsevern, i alle fall i den perioden dataene ble samlet inn. Syv av åtte 

delsentra åpnet for terapiforløp uten tidsbegrensninger, mens ett delsenter ga tilbud om 

tidsbegrenset psykodynamisk terapi (≤ 40 timer). Behandlingene var i hovedsak inspirert av 

psykodynamiske behandlingsmetoder, men også kognitiv atferdsterapi og humanistisk eller 

systemisk terapi fant sted. To delsentre ga terapi basert på affektbevissthetsmodellen 

(Monsen & Monsen, 1999; Solbakken, Hansen, & Monsen, 2011)  

 

2.4 Målinger 
2.4.1 Målkonsensus 
Enighet om mål, som en del av arbeidsalliansen, ble evaluert ved bruk av kortversjonen 

(Tracey & Kokotovic, 1989) av Working alliance inventory (WAI; Horvath & Greenberg, 

1989). Den ble vurdert av både terapeut (WAI-T) og pasient (WAI-P). WAI består av tre 

skalaer: mål, oppgaver og bånd, som korresponderer til de tre dimensjonene av 

arbeidsalliansen slik den er definert av Bordin (1979). Kortversjonen som ble brukt 

inneholder 12 påstander, 4 påstander for hver skala, som vurderes av respondenten på en 7-

punkts likertskala fra 1 = aldri til 7 = alltid etter hvor ofte påstanden stemmer for hvordan de 

tenker eller føler overfor den andre personen. I denne studien ble summen av vurderingene av 

påstandene på mål-skalaen brukt i videre dataanalyser, det vil si sumskåren av de fire leddene 

som måler enighet om mål i WAI.  Disse leddene har spørsmål som ber terapeuten og 

pasienten vurdere hvorvidt det er enighet om hva de prøver å oppnå gjennom terapien, om de 

jobber mot mål som de begge er enige om, om de har den samme problemforståelsen og om 

de har etablert en felles forståelse av hvilke endringer som vil være bra for pasienten.  
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2.4.2 Utfallsmål 
Global assessment of functioning (GAF; Endicott, Spitzer, Fleiss, & Cohen, 1976) vurderes 

på en skala fra 1 til 100 som angir pasientens psykososiale funksjonsnivå, der 1 indikerer 

lavest mulige funksjonsnivå, og 100 indikerer maksimal funksjon. Skårer mellom 70 og 100 

angir funksjon i ikke-klinisk område, mens skårer fra 70 til og med 1 indikerer økende nivåer 

av funksjonssvikt. 

 

Inventory of interpersonal problems, (IIP-64; Horowitz, Alden, Wiggins, & Pincus, 2000) er 

et selvrapporteringsinstrument for interpersonlige problemer der 64 påstander vurderes på en 

fem-punkts likertskala fra 0 = ikke i det hele tatt, til 4 = veldig mye, etter hvor godt 

påstandene passer for pasienten. I denne studien ble IIP-global, en samlet skåre som gir 

indikasjoner på et generelt nivå av interpersonlige problemer, brukt som et utfallsmål.  

 

Global severity index (GSI) fra Symptom checklist 90-R (SCL 90-R; Derogatis, 1994) ble 

brukt som et mål på globalt symptomtrykk. SCL-90-R er et selvrapporteringsverktøy i form 

av en liste med 90 symptomer som vurderes av pasienten på en fem-punkts likert-skala etter 

hvor mye hun eller han har vært plaget av symptomene de siste syv dagene. 

 

2.5 Prosedyre 
Data fra terapiforløpene ble samlet inn i perioden 1995 – 2005. Inklusjonen foregikk mellom 

1995 og 2001, og alle behandlingsforløpene var avsluttet innen utgangen av 2005. Pasientene 

ble fordelt på terapeutene etter hvilken terapeut som var tilgjengelig ved inntak, ingen andre 

kriterier ble lagt til grunn.  

 

Datainnsamlingen innebar både selvrapport fra pasientene og terapeutene, og vurderinger 

gjort av uavhengige observatører før, under og ved avslutningen av terapiløpet. I tillegg til de 

målingene som inngår i denne studien ble en rekke andre målinger og vurderinger brukt som 

en del av et standardbatteri som ble besvart av alle deltakende pasienter og terapeuter. GAF 

ble vurdert av en uavhengig observatør ved oppstart og avslutning av terapien. Betegnelsen 

observatør brukes her om en utenforstående som ikke var medlem av den aktuelle pasient-

terapeut-dyaden. Vurderingen som er gjort av GAF baserer seg på et intervju av pasienten, 

utført av en annen person enn pasientens terapeut. Pasientene fylte ut IIP-64 og SCL-90-R 

ved oppstart og avslutning av terapi, samt ved time 3, 12 og 20 og deretter hver 20. time. 
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WAI ble fylt ut av pasient og terapeut ved time 3, 12 og 20 og deretter hver 20. time. 

Pasientenes vurderinger av WAI var ikke tilgjengelige for terapeutene underveis i forløpet. 

Terapeutene begynte ikke å skåre arbeidsalliansen før en stund etter at prosjektet var i gang, 

det vil si at det for de terapiene som var i gang det første året av prosjektet kun foreligger data 

for WAI-P og ikke WAI-T. I delutvalget som brukes i denne studien var WAI-T tilgjengelig 

for 252 av de 344 terapiforløpene.  

 

Pasientens deltakelse i studien var frivillig og basert på informert samtykke. De pasientene 

som ikke ble tatt inn i prosjektet, enten fordi de ikke ønsket å delta, eller fordi de oppfylte ett 

eller flere av eksklusjonskriteriene, fikk tilbud om vanlig behandling ved den institusjonen de 

var henvist til. Prosjektet ble godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK).  

 

2.6 Analyser av data 
Mål-variablene ble laget ved å summere vurderingene av de fire påstandene fra WAIs 

målskala. Dette ble gjort for både pasient (WAI-P-M) og terapeut (WAI-T-M), ved de tre 

tidspunktene time 3, 12 og 20. Videre ble det laget en differanseskåre ved å trekke summen 

av målskalaen for terapeuten fra summen av målskalaen for pasienten, 𝛿 = P – T, for hvert 

måletidspunkt. Denne variabelen inneholder både positive og negative verdier. Positive 

verdier forkommer når pasienten har vurdert enighet om mål høyere enn det terapeuten har 

gjort, og negative verdier forekommer når terapeuten har vurdert enigheten høyere enn det 

pasienten har gjort. Gjennomsnitt og standardavvik ble beregnet for WAI-P-M, WAI-T-M og 

𝛿 for de tre tidspunktene. Det ble også beregnet korrelasjonskoeffisienter, Pearsons r, mellom 

pasientenes og terapeutenes vurderinger ved de tre ulike tidspunktene. Differansevariabelen 

ble videre brukt til å beregne tre ulike divergensskårer: absolutt divergens, positiv divergens 

og negativ divergens, som videre ble brukt i lineære regresjonsanalyser som prediktorer for 

utfall.  

 

Absolutt divergens ble beregnet ved å ta absoluttverdien av differansen. Bruken av denne 

absoluttskåren legger til grunn at det ikke er relevant hvem som vurderer enighet om mål 

høyere eller lavere enn den andre, altså at divergensens eventuelle betydning for utfallet av 

terapien er uavhengig av dette. Ved lineære regresjonsanalyser tester man for lineære 

sammenhenger, det vil si hvor godt en lineær modell kan forklare sammenhengen mellom en 
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prediktorvariabel og den avhengige variabelen (Howell, 2013). Når man bruker 

absoluttverdien av differansen som prediktorvariabel tester man for om størrelsen av 

divergensen er en prediktor for utfall. Denne sammenhengen (hvis det finnes noen) kan være 

negativ (større differanse predikerer et dårligere utfall), eller positiv (større differanse 

predikerer et bedre utfall). 

 

Det også tenkes at retningen og størrelsen av prediksjonsverdien til divergensen er avhengig 

av hvem av medlemmene i den terapeutiske dyaden som vurderer enigheten om mål som 

høyere eller lavere enn den andre. For å undersøke dette ble differansevariabelen delt opp i 

positiv differanse (𝛿 ≥ 0) og negativ differanse (𝛿 < 0) for å beregne henholdsvis positiv og 

negativ divergens. For at det skulle være enklere å sammenligne retningen til 

regresjonskoeffisientene ble absoluttverdien av den negative differansen brukt som prediktor 

(som gir de samme estimatene, men med motsatt fortegn).  

 

I tillegg til analysene med divergensen som prediktor ble det også utført regresjonsanalyser 

med terapeutenes og pasientenes vurderinger av enighet om mål som prediktorer separat for 

de tre tidspunktene. Dette for å undersøke den prediktive verdien av de to terapideltakernes 

vurdering av det samme aspektet ved terapien hver for seg, og hvordan denne utvikler seg 

over tid. 

 

Det ble altså utført to sett med regresjonsanalyser. Regresjonsanalysene ble gjort separat for 

de tre utfallsdomenene på de tre tidspunktene, med de tre versjonene av divergensskårene 

som prediktorer, og tilsvarende med WAI-P-M og WAI-T-M som prediktorer. Post-skårer på 

utfallsmålene ble brukt som avhengig variabel, mens det ble kontrollert for pre-skårer på 

utfallsmålene ved å legge disse inn som prediktorer i regresjonsmodellene. Dette gir en 

residualskåre for økning (residualized gain score), som er en analysemetode som er mye 

brukt i prosess-utfallsforskning i psykoterapi, og har vist seg som en valid måte å studere 

utfall på (Wampold & Brown, 2005). Ved å kontrollere for pre-skårene på utfallsmålene viser 

størrelsen av betakoeffisienten til den prediktorvariabelen vi er interessert i hvor stor endring 

i postskåre på utfallsmålet som predikeres av en en-enhets økning i verdien av 

prediktorvariabelen når pre-skåren holdes konstant. Med andre ord kan man se bort i fra at 

pasientene har ulike utgangspunkt (pre-skårer) når man er interessert i hvor stor endring i 

utfallsmålene som predikeres av de variablene man ønsker å undersøke prediksjonsverdien 

til.  
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3 Resultater 
 

Deskriptive statistikker for de pasient- og terapeutvurderte målskalene, samt for differansen 

mellom disse, er gjengitt i tabell 1. Generelt vurderte pasientene enighet som mål som høyere 

enn det terapeutene gjorde ved alle tre tidspunkt, men forskjellene innen hver dyade var i 

gjennomsnitt mindre ved time 12 og 20 enn de var ved time 3. Se også Figur 1 som viser 

utviklingen av WAI-P-M og WAI-T-M over de tre tidspunktene.  

 
Tabell 1. Deskriptiv statistikk for målskalaen fra WAI, vurdert av pasient (WAI-P-M) og terapeut (WAI-T-M), 
samt differanseskåren (𝛿). 

WAI-P-M = pasientvurdert målskala fra WAI. WAI-T-M = terapeutvurdert målskala fra WAI.  
𝛿 = differansen mellom pasientens vurdering og terapeutens vurdering (P – T). SD = standardavvik.  
 
Figur 1. Utviklingen av WAI-P-M og WAI-T-M over 3., 12., og 20. time av terapiforløpet.  
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 3 325 11 28 20.70 4.24 
WAI-P-M 12 289 9 28 21.33 4.11 
 20 234 8 28 21.95 4.06 
       
       
 3 232 9 27 19.68 3.52 
WAI-T-M 12 213 10 27 20.56 3.30 
 20 202 13 26 21.23 2.98 
       
       
 3 216 -13 13  1.27 4.63 

𝛿 12 202 -12 13    .77 4.12 
 20 154 -9 10    .83 3.79 
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Tabell 2. Korrelasjoner mellom pasienters vurdering og terapeuters vurdering av målskalaen til WAI.  
Time N r p 

3 216 .270  .000* 
12 202 .406  .000* 
20 154 .413  .000* 

* p < .001 
 

Korrelasjonen mellom pasientvurdert målskala og terapeutvurdert målskala (tabell 2) var 

positiv og økende utover i terapiforløpet. Korrelasjonskoeffisientene, r = .27, .41 og .41, var 

statistisk signifikante (p < .001) ved alle tre tidspunkt, men moderate av størrelse. Det var 

altså et moderat samsvar mellom pasientenes og terapeutenes vurderinger av den samme 

skalaen, men samsvaret økte over tid. Se tabell 2.  

 

3.1 WAI-P-M og WAI-T-M som prediktorer 
Resultatene for regresjonsanalysene med WAI-P-M og WAI-T-M som prediktorer for utfall 

er oppsummert i tabell 3.  

 

Pasientens vurdering av enighet om mål predikerte bedring målt ved GAF ved terapislutt 

både ved time 3 (b = .433, p < .01) og time 12 (b = .369, p < .01), men var ikke lenger en 

statistisk signifikant prediktor for utfall ved time 20 (p > .05). Terapeutens vurdering i time 3 

var ikke en statistisk signifikant prediktor for utfall målt ved GAF ved terapislutt (p > .05), 

men ble en statistisk signifikant prediktor i time 12 (b = .495, p < .05) og var også det i time 

20 (b = .561, p < .05).  

 

Med IIP-64 som utfallsmål og avhengig variabel var pasientens vurdering av enighet om mål 

ved alle tre måletidspunkter en signifikant prediktor for nedgang i interpersonlige problemer 

ved terapislutt (time 3: b = -.020, p < .01, time 12: b = -.021, p < .01, time 20: b = -.023, p 

<.01). Terapeutens vurderinger av enighet om mål var derimot aldri en statistisk signifikant 

prediktor for denne type utfall (p < .05).  

 

Når GSI ble brukt som avhengig variabel var pasientens vurdering av enighet om mål en 

signifikant prediktor for nedgang i symptomer ved terapislutt, når enighet om mål ble vurdert 

ved time 3 (b = -.029, p < .001), time 12 (b = -.031, p < .001) og time 20 (b = -.030, p < .01). 

Terapeutenes vurdering var ikke en statistisk signifikant prediktor for utfall i time 3 (p > .05),  
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men ble det i time 12 (b = -.023, p < .05) og time 20 (b = -.033, p < .05). Se tabell 3 for alle 

resultater av regresjonsanalysene med WAI-P-M og WAI-T-M som prediktorer for utfall 

målt med GAF, IIP og GSI.  

 
Tabell 3. Resultater fra regresjonsanalyser med pasientens og terapeutens vurdering av enighet om mål som 
prediktorer og postskårer på utfallsmålene som avhengig variabel, kontrollert for preskårer på utfallsmålene. 
        b   SE b          𝛽     t (df)   p   Justert R2 
       
  GAF       

 Time 3 .433 .126   .165  3.437(322) .001** .277 
WAI-P-M Time 12 .369 .140   .137  2.639(286) .009** .239 

 Time 20 .235 .156   .088  1.503(231) .134 .234 
        
 Time 3 .329 .183   .105  1.800(229) .073 .252 

WAI-T-M Time 12 .495 .203   .149  2.442(210) .015* .242 
 Time 20 .561 .250   .155  2.243(199) .026* .250 
        

IIP      *  
 Time 3 -.020 .006 -.152 -3.343(322) .001** .348 

WAI-P-M Time 12 -.021 .007 -.145 -2.961(286) .003** .329 
 Time 20 -.023 .008 -.155 -2.830(231) .005** .329 
        
 Time 3  .001 .009   .006    .123(229) .903 .388 

WAI-T-M Time 12  .008 .010   .045    .786(210) .433 .331 
 Time 20 -.014 .013 -.066 -1.015(199) .312 .334 
        

GSI       
 Time 3 -.029 .008 -.185 -3.810(322) .000*** .246 

WAI-P-M Time 12 -.031 .008 -.194 -3.810(286) .000*** .258 
 Time 20 -.030 .010 -.178 -3.148(231) .002** .278 
        
 Time 3 -.018 .010 -.092 -1.680(229) .094 .339 

WAI-T-M Time 12 -.023 .011 -.113 -2.035(210) .043* .357 
 Time 20 -.033 .014 -.148 -2.293(199) .023* .387 
        

WAI-P-M = pasientvurdert målskala fra WAI. WAI-T-M = terapeutvurdert målskala fra WAI. SE b = 
standardfeilen til betaestimatet. 𝛽 = standardisert betaestimat. df = n – 3, antall frihetsgrader.  
*p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 
 
3.2 Positiv, negativ og absolutt divergens som prediktorer 
Tabell 4 presenterer resultatene fra regresjonsanalysene med de tre divergensskårene absolutt 

divergens, positiv divergens og negativ divergens som prediktorer for utfall.  
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Tabell 4. Resultater fra regresjonsanalyser med divergensskårer som prediktorer og postskårer på utfallsmålene 
som avhengig variabel, kontrollert for preskårer på utfallsmålene 
          b SE b 𝛽     t (df)       p Justert  R2 
       
  GAF       

 PD   .530 .261  .145 2.031(147)      .044*   .270 
Time 3 ND  -.083 .433 -.022    -.191(63)        .849 .193 

 AD   .356 .219  .097 1.626(213)     .105 .254 
        
 PD   .098 .344  .022    .284(122)     .777 .283 

Time 12 ND   .557 .466  .131    1.194(74)     .236 .112 
 AD   .237 .279  .054    .850(199)     .396 .214 
        
 PD  -.418 .406 -.096 -1.029(91)     .306* .195 

Time 20 ND 1.389 .629  .230  2.209(57)     .031* .371 
 AD      .036 .341  .007    .106(151)     .916* .241 
        

IIP       
 PD   -.017 .012 -.092 -1.471(147)     .143 .417 

Time 3 ND    .007 .023   .036    .326(63)     .746 .250 
 AD   -.010 .010 -.053   -.986(213)     .325  .376 
        
 PD   -.015 .017 -.065  -.874(122)     .384 .324 

Time 12 ND   -.011 .023 -.046  -.482(74)     .631 .328 
 AD   -.013 .014 -.055  -.962(199)     .337 .335 
        
 PD   -.020 .022 -.077   -.888(91)     .377 .323 

Time 20 ND   -.024 .034 -.079   -.719(57)     .475 .292 
 AD   -.022 .018 -.080 -1.195(151)     .234 .322 
        

GSI       
 PD    .000 .015  .001    .010(147)     .992 .280 

Time 3 ND   -.002 .023 -.007   -.065(63)     .948 .235 
 AD    .000 .012  .002     .027(213)     .979 .275 
        
 PD   -.012 .021 -.042   -.576(122)     .566 .346 

Time 12 ND   -.049 .023 -.203 -2.126(74)     .037* .307 
 AD   -.024 .016 -.088 -1.521(199)     .130 .336 
        
 PD    .011 .024  .037    .433(91)     .666 .337 

Time 20 ND   -.024 .034 -.072   -.700(57)     .487 .383 
 AD    .001 .019  .005    .077(151)     .939 .354 
        

PD = positiv divergens. ND = negativ divergens. AD = absolutt divergens. SE b = standardfeilen til 
betaestimatet. 𝛽 = standardisert betaestimat. df = n – 3, antall frihetsgrader. 
* p < .05 
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Den positive divergensen, som er gitt ved at pasienten har vurdert enighet om mål som 

høyere enn det terapeuten gjorde, var ved time 3 en positiv prediktor for økning i GAF-skåre 

ved terapislutt (b = .530, p < .05).  De to andre divergensskårene var ikke statistisk 

signifikante prediktorer ved time 3 (p > .05). Ved time 12 var ingen av divergensskårene 

statistisk signifikante prediktorer for utfall på GAF (p > .05). Ved time 20 var den negative 

divergensen, gitt ved at terapeuten vurderte enigheten om mål høyere enn det pasienten 

gjorde, en statistisk signifikant prediktor for utfall målt med GAF (b = 1.389, p < .05). De to 

andre divergensskårene var ikke statistisk signifikante prediktorer for utfall ved dette 

tidspunktet (p < .05).  

 

Med IIP-64 som utfallsmål var ingen av divergensmålene statistisk signifikante prediktorer 

ved noen av tidspunktene. Det samme gjaldt også for GSI, med unntak av i time 12 da 

negativ divergens, at terapeuten vurderte enighet om mål høyere enn pasienten, predikerte 

nedgang i symptomtrykk ved terapislutt (b = -.049, p < .05).  

 

Se tabell 4 for alle resultatene av regresjonsanalysene med positiv, negativ og absolutt 

divergens som prediktorer for utfall målt med GAF, IIP og GSI.  

 

3.3 Oppsummering av resultater 
Resultatene av de statistiske analysene viser at pasientene i gjennomsnitt vurderte enighet om 

mål som høyere enn det terapeutene gjorde ved alle de tre måletidspunktene som ble 

undersøkt. Den gjennomsnittlige differansen mellom pasientenes og terapeutenes vurderinger 

var også positiv, men den var større i time 3 enn den var i time 12 og 20. Med andre ord ble 

pasientenes og terapeutenes vurderinger i gjennomsnitt likere hverandre utover i 

terapiforløpet. Korrelasjonene mellom pasientenes og terapeutens vurderinger var moderate, 

men økte over de tre tidspunktene.  

 

Pasientens vurdering av WAI-P-M, målt ved 3., 12. og 20. time av terapiforløpet, viste seg 

som en statistisk signifikant prediktor for alle utfallsmålene, med unntak av for GAF i time 

20. Terapeutenes vurderinger, WAI-T-M, målt ved tredje time av terapiforløpet, var ikke en 

statistisk signifikant prediktor for noen av utfallsmålene. Målt ved time 12 og 20 var WAI-T-

M statistisk signifikante prediktorer for utfall målt med GAF og GSI, men ikke for utfall målt 

med IIP.   
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Absoluttdivergensene i pasientens og terapeutenes vurdering av enighet om mål, målt ved 

time 3, 12 og 20, var ikke statistisk signifikante prediktorer for noen av utfallsmålene. Den 

positive divergensen i vurderinger, som forekom i de tilfellene der pasienten vurderte 

enigheten om mål som høyere enn det terapeuten vurderte den til, var, når den var målt i 

tredje time av terapiforløpet, en statistisk signifikant prediktor for senere bedring målt med 

GAF. Den negative divergensen, som viste seg i de tilfellene terapeuten vurderte enigheten 

om mål som høyere enn det pasienten gjorde, var ved 12. og 20. time av terapiforløpet en 

statistisk signifikant prediktor for utfall målt med henholdsvis GSI og GAF.  
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4 Diskusjon 
 

Formålet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom pasientenes og 

terapeutenes opplevelse av enighet om mål på ulike tidspunkter i terapiforløpet og senere 

terapiutfall.  Enighet om mål ble undersøkt både som (a) terapeutenes og pasientenes 

opplevde enighet i form av hvordan de individuelt vurderte styrken på enighet om mål, og (b) 

som samsvaret mellom de individuelle vurderingene, i form av divergensen mellom dem.  

 

4.1 Pasientens og terapeutens opplevelse av enighet om mål 
Korrelasjonene mellom terapeutene og pasientenes vurderinger av enighet om mål ved de tre 

tidspunktene var moderate og tilsvarende det som har blitt funnet for arbeidsalliansen som 

helhet (Tryon et al., 2007), også i tidligere studier tilknyttet Multisenterprosjektet som 

dataene i disse analysene er hentet fra (for eksempel Hersoug, Høglend, Monsen, & Havik, 

2001). De relativt lave korrelasjonene tyder på et nokså lavt nivå av konvergens mellom 

vurderingene til terapeutene og pasientene, og peker mot at terapeuter og pasienter har 

forskjellige syn på enighet om mål.  

 

Forskjellene mellom terapeutenes og pasientenes vurderinger viste seg også når det gjaldt 

evne til å predikere senere terapiutfall. Mens pasientenes opplevelse av enighet om mål, 

WAI-P-M, var en signifikant prediktor for senere terapiutfall for alle utfallsmålene, ved 

omtrent alle tidspunkter, viste terapeutenes oppfatning av enighet om mål, WAI-T-M, et litt 

blandet bilde. Terapeutens opplevelse av dyadens enighet om mål ved tredje time av 

terapiforløpet var ikke en signifikant prediktor for utfall på noen av de tre utfallsdomene. 

Vurderingene gjort av terapeutene ved time 12 og 20 predikerte senere bedring i global 

psykososial fungering (GAF) og i generell symptombelastning (GSI), men var ikke 

prediktorer ved noen av tidspunktene for interpersonlig fungering målt ved IIP. Denne 

forskjellen i prediksjonsevne for opplevd enighet om mål, avhengig av om den er vurdert fra 

terapeutens eller pasientens perspektiv, er i samsvar med det som er funnet for alliansen som 

helhet, der effekten av styrken på arbeidsalliansen på utfall viste seg som større når det var 

pasientens perspektiv som lå til grunn for alliansevurderingen (Horvath et al., 2011).  

 

Når det gjelder enighet om mål, eller målkonsensus, er pasientens opplevelse, målt ved tredje 

time av terapiforløpet, viktigere for prediksjon av senere terapiutfall enn det terapeutens 
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opplevelse av dette aspektet ved arbeidsalliansen er. Dette betyr likevel ikke at terapeutens 

opplevelse er uten betydning. Selv om terapeutens opplevelse av enighet om mål i time tre av 

terapiforløpet ikke viste seg som en prediktor for noen av utfallsmålene, kan den likevel gi 

informasjon om terapiprosessen som maskeres i en slik underliggende lineær modell. En 

mulig kilde til slik informasjon er i hvilken grad terapeutens vurdering ligner pasientens 

vurdering. Med andre ord i hvilken grad det foreligger samsvar mellom terapeutens og 

pasientens vurdering av enighet om mål, og hvorvidt dette samsvaret, eller mangelen på 

samsvar (divergens), har betydning for utfallet ved avslutningen av terapien. Dette ble videre 

undersøkt ved å se på divergensen mellom pasientens og terapeutens vurderinger av enighet 

om mål som prediktor for utfall.  

 

4.2 Divergens i opplevelser som prediktor for senere utfall  
Den absolutte divergensen i terapeutenes og pasientenes vurdering av enighet om mål, her 

definert som absoluttverdien til differansen mellom de to målskalaskårene, var ikke en 

signifikant prediktor for noen av de tre utfallsdomenene, ved noen av de tre tidspunktene. 

Dette er i tråd med Marmarosh og Kivlighan (2012) og Fitzpatrick et al. (2005) sine 

resultater, som ikke viste en sammenheng mellom absolutt divergens i vurderingene av 

arbeidsalliansen og endring fra time til time. At den absolutte divergensen ikke viser 

sammenheng med utfall kan ha to forklaringer. Den første forklaringen er at det ikke er noen 

sammenheng mellom divergens i vurderinger av enighet om mål og utfall, altså at det er ikke 

slik at divergens i synet på enighet om målene for terapien nødvendigvis er et dårlig tegn. 

Den andre forklaringen er at det ikke er meningsfullt å bruke en absoluttverdi på denne måten 

fordi den maskerer hvorvidt det er pasienten eller terapeuten som har vurdert enigheten om 

mål som høyere eller lavere enn den andre, og fordi akkurat dette kan være av betydning.  

Absoluttverdien tar kun hensyn til størrelsen av forskjellen mellom terapeut og pasient, og 

ikke hvordan terapeuten og pasienten hver for seg bidrar til denne forskjellen. I denne studien 

ble derfor også positiv divergens, som forekom i de tilfellene pasienten vurderte enighet om 

mål som høyere enn det terapeutene gjorde, og negativ divergens, som forekom når 

terapeutene vurderte enighet om mål som høyere enn det pasienten hadde gjort, utforsket som 

mulige prediktorer for utfall. Dette ga overraskende og interessante resultater.  

 

Resultatene viste at positiv og negativ divergens, i de tilfellene de var statistisk signifikante 

prediktorer, predikerte bedring i global fungering (GAF) og i symptomtrykk (GSI). Med 
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andre ord viser det seg at divergens mellom pasient og terapeut i synet på enighet om mål 

utelukkende hadde positive effekter på utfall. Dette utfordrer antakelsen til blant annet Tryon 

et al. (2007) om at det er viktig at terapeuten har et «riktig» bilde av alliansen, manifestert 

ved mest mulig samsvar mellom terapeutens og pasientens vurdering, i alle fall når det 

gjelder enighet om mål. Videre viste det seg også at hvem som hadde vurdert enigheten om 

mål høyere eller lavere enn den andre, hadde ulik betydning på ulike tidspunkter i 

terapiforløpet.  

 

De kanskje mest interessante funnene i denne studien sees i de analysene der 

observatørvurderte GAF brukes som utfallsmål. I time tre viser pasientens vurdering av 

enighet om mål seg som viktig på to måter. For det første er pasientens vurdering av 

målskalaen til WAI en signifikant positiv prediktor for utfall, mens terapeutens skåre på dette 

tidspunktet ikke er en statistisk signifikant prediktor. For det andre viser det seg at en positiv 

divergens er en signifikant positiv prediktor for utfall. Med andre ord vil hvert poeng 

pasienten har gitt over det terapeuten har gitt på mål-skalaen predikere ett bedre utfall i form 

av økt globalfunksjon. Slik denne sammenhengen er modellert, med divergensen som eneste 

prediktor for utfall, gjelder dette uavhengig av hvilket nivå vurderingene ligger på, det vil si 

hvor høye pasientenes vurderinger av målskalaen er i utgangspunktet. Den negative 

divergensen var på dette tidspunktet ikke en statistisk signifikant prediktor for noen av de 

ulike utfallsmålene.   

 

I time 20 snus denne tendensen. På dette tidspunktet er det terapeutenes vurdering av enighet 

om mål som er en signifikant, positiv prediktor for utfall målt med GAF, mens pasientens 

vurdering ikke er en signifikant prediktor. Med andre ord predikerer styrken av terapeutens 

vurdering av enighet om mål bedring i form av økt globalfunksjon, mens pasientenes 

vurdering ikke viser tilsvarende prediksjonsevne. I time 20 er også den negative divergensen, 

altså størrelsen på differansen i de tilfellene terapeuten har vurdert enighet om mål som 

høyere enn det pasienten har gjort, en signifikant positiv prediktor for utfall. Denne effekten 

ses til tross for at pasientene i hele utvalget som har vurdert målskalaen i time 20, i 

gjennomsnitt vurderer målskalaen som høyere enn det terapeutene gjør på samme tidspunkt. 

Det er med andre ord vanligst på dette tidspunktet at pasientens skåring av enighet om mål er 

høyere enn terapeutens, likevel er den negative divergensen den eneste av de tre målene på 

divergens som er en signifikant prediktor for utfall på dette tidspunktet. Altså viser det seg at 

det at terapeuten har en sterkere opplevelse enn det pasienten har, av at de sammen jobber 
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mot et mål som de begge er enige om, kan kjennetegne en gunstig prosess. Hartmann et al. 

(2015) fant at de terapeutene som rapporterte høyere alliansevurderinger enn det pasienten 

gjorde også hadde en tendens til å vurdere sitt eget arbeid som effektivt. Forskerne så dette 

som et tegn på at disse terapeutene hadde et i overkant optimistisk syn på prosessen. Men 

kanskje kan det være slik at terapeutens overbevisning og optimisme i disse tilfellene driver 

terapien videre i perioder der pasienten ikke har like klart for seg hva som skal komme ut av 

dette arbeidet, som igjen bidrar til senere bedring.    

 

Den negative divergensen var også en statistisk signifikant prediktor i time 12, men da for 

utfall målt med GSI. Da predikterte størrelsen på den negative divergensen i pasientens og 

terapeutens vurdering av enighet om mål bedring i form av nedgang i globalt symptomtrykk. 

Den positive divergensen var derimot ikke en statistisk signifikant prediktor for noen av 

utfallsmålene, verken i time 12 eller 20.  

 

4.3 Positiv divergens: et resultat av en grundig prosess? 
Hva kan forklare den positive effekten av divergensen i pasientens og terapeutens vurdering 

av enighet om mål? For å kunne belyse dette er det nødvendig å se på hvordan ulike 

oppfatninger av enighet om mål kan oppstå i forbindelse med, eller som et resultat av, 

terapiprosesser som likevel kan være gunstige, og hva som eventuelt kan ligge bak pasientens 

og terapeutens «uenighet» i disse tilfellene.   

 

I en kvalitativ studie av hvordan erfarne terapeuter utforsker klienters behandlingsmål i 

oppstarten av en psykoterapi, fant Oddli, McLeod, Reichelt, og Rønnestad (2014) at pasient-

terapeut-dyadene som inngikk i studien ikke hadde etablert en eksplisitt enighet om mål i 

løpet av de tre første timene av terapiforløpet. Terapeutene drev med flere ulike aktiviteter 

rettet mot klargjøring av endringsmål, men dette arbeidet ledet likevel ikke frem til eksplisitte 

målformuleringer i løpet av de tre timene som ble undersøkt. Man kan si at i stedet for «å 

låse» seg til ett spesifikt behandlingsmål for tidlig, utviste terapeutenes arbeid en 

anerkjennelse av kompleksiteten i pasientens problemer og ambivalens med tanke på endring, 

samtidig som de jobbet med å få klarhet i de mest sentrale trekkene ved endringsprosjektene 

som pasientene søkte. Forskerne utelukket likevel ikke at terapeuten og pasienten kunne 

komme frem til en mer eksplisitt målformulering senere i terapiforløpet, når de som et 

resultat av det innledende arbeidet hadde etablert en delt forståelse av kompleksiteten i 
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arbeidet som sto foran dem. Til tross for mangel på en eksplisitt enighet om mål på dette 

tidspunktet, rapporterte likevel alle pasientene sterke allianser når de besvarte WAI i tredje 

time av terapiforløpet, noe som indikerer at de tross alt har vurdert enigheten om mål som 

høy. Dette kan oppfattes som et paradoks som funnene i denne oppgaven kan bidra til å 

belyse.  

 

Funnene i den foreliggende oppgaven viser at en positiv divergens i pasientenes og 

terapeutens vurderinger av enighet om mål tidlig i terapiforløpet faktisk kan være et gunstig 

utgangspunkt for arbeidet videre i terapien, og dermed også ha en gunstig effekt på senere 

utfall. Når terapeutene jobber mot en etablering av enighet om mål, men ikke vil «låse» 

prosessen til ett eller flere spesifikke endringsmål før de har utforsket flere aspekter ved 

pasientens tanker om endring, kan det tenkes at dette viser seg i lavere vurderinger av 

målskalaen til WAI på dette tidspunktet (det vil si ved time 3). Dette fordi de er i gang med et 

prosjekt der en mer eksplisitt enighet vil etableres på et senere tidspunkt, og det derfor vil 

være naturlig for terapeuten å rapportere en lavere målkonsensus før de har kommet så langt. 

Dersom det også er fordelaktig at de tre første timene primært brukes til et mer tentativt 

målarbeid, slik de erfarne terapeutene gjorde i studien til Oddli et al. (2014), kan det også 

tenkes at en slik konservativ vurdering av enighet ved tredje time gjenspeiler et fruktbart 

terapeutisk arbeid. Pasientene på sin side, som kanskje ikke har forventninger om en 

eksplisitt enighet, vil vurdere graden av enighet om mål etter andre parametere, for eksempel 

sin opplevelse av det målarbeidet som er i gang, eller en mer generell, positiv opplevelse av 

arbeidsalliansen eller samarbeidet. Med andre ord vil det oppstå en positiv divergens i de to 

deltakernes vurderinger av enighet om mål. Pasienten, som opplever at hun eller han jobber 

sammen med terapeuten for å avklare formålet med det arbeidet de er i gang med, vil vurdere 

enigheten om mål som høy, som også var tilfelle i studien til Oddli et al. (2014). En høy 

vurdering av enighet om mål fra pasienten kan også bunne i at vurdering er basert på en mer 

generell opplevelse av å bli møtt og forstått, og ikke nødvendigvis det bokstavelige innholdet 

i leddene som er tenkt å måle enighet om mål. Terapeuten, som opplever at de ennå ikke har 

kommet i havn med denne avklaringen, vil vurdere den som lavere. Denne positive 

divergensen kan da være et kjennetegn på en potensielt gunstig prosess på dette tidspunktet i 

terapiforløpet, og slik kunne predikere et senere gunstig terapiutfall.  

 

Om det er dette som ligger til grunn for effekten som sees i denne studien av den positive 

divergensen i time tre er det ikke grunnlag, verken i data eller resultater, for å si noe om. Man 
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kan tenke seg, at hvis en slik dynamikk ligger til grunn for noen av de positive divergensene, 

vil dette trolig ikke gjelde i alle tilfeller. Det kan likevel også tenkes at tilsvarende prosesser 

kan bidra til den positive effekten på senere utfall som sees ved positiv divergens i tredje 

time. 

 

4.4 Negativ divergens: åpning for forhandlinger og reparasjon? 
Men hva da med de positive effektene som fremkommer av den negative divergensen i time 

12 og 20? På disse tidspunktene kan man kanskje tenke seg at også de dyadene der det ble 

brukt god tid på en avklaring av endringsmål omsider har kommet frem til en enighet, og at 

derfor vil også terapeuten vurdere enigheten om mål som høy. Med andre ord kan man anta at 

en høy vurdering av enighet om mål fra terapeutens perspektiv på disse tidspunktene viser at 

terapeuten nå har en oppfatning om hva som skal oppnås gjennom det terapeutiske arbeidet, i 

tillegg til en opplevelse av at denne oppfatningen deles av pasienten. Likevel ble det på disse 

tidspunktene funnet en positiv effekt av den negative divergensen, altså at størrelsen på 

divergensen i de tilfellene pasienten hadde vurdert enigheten om mål som lavere enn det 

terapeuten hadde gjort predikerte senere bedring.  

 

Flere har pekt på at det som gjenkjennes som tegn på en god allianse, for eksempel høye 

alliansemålinger, i virkeligheten kan være et uttrykk for pasientens medgjørlighet 

(compliance; Doran, 2016; Safran & Muran, 2006), og ikke nødvendigvis et reelt samarbeid 

eller enighet. Dette er en kritikk av teorien til Bordin (1979) som vektlegger samarbeid og 

enighet mellom to likeverdige parter, når det kan være slik at enigheten dem i mellom er et 

produkt av at den ene, bevisst eller ubevisst, går med på det den andre foreslår for å 

opprettholde harmoni i relasjonen (Doran, 2016). I forlengelse av dette har det blitt foreslått, 

at i stedet for å se på alliansen som et statisk kjennetegn ved samarbeidet mellom terapeut og 

pasient, blir det mer riktig å konseptualisere den som en pågående prosess der det til stadighet 

foregår forhandlinger, for eksempel om oppgaver og mål (Safran & Muran, 2006). Ved å 

legge mer vekt på forhandlinger i en definisjon av arbeidsalliansen tydeliggjøres det hvordan 

også uenigheter kan være en naturlig og viktig del av samarbeidet. Slike uenigheter kan 

tenkes å manifestere seg som divergens i terapeutens og pasientens vurderinger av enighet 

om mål.   
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Selv om metaanalyser har vist at styrken på sammenhengen mellom alliansevurderinger og 

utfall er større jo senere i terapiforløpet alliansen er målt (Horvath et al., 2011), har det av 

andre blitt vist at også fall i alliansevurderingene underveis i terapiforløpet kan predikere 

senere bedring (Safran, Muran, & Eubanks-Carter, 2011). Det er i disse tilfellene snakk om 

midlertidige fall i allianseskårer fra et tidligere høyere nivå, og påfølgende økning. Dette har i 

sin tur blitt sett på som manifestasjoner av brudd (ruptures), midlertidige spenninger eller 

svikt i samarbeidet mellom pasient og terapeut, og senere reparasjoner av disse bruddene. Et 

eksempel på et slikt brudd er hvis pasienten og terapeuten er uenige om hva som er målet for 

behandlingen (Safran et al., 2011). Disse bruddene, når de ble fanget opp og reparert, antas å 

være viktige endringsmekanismer fordi de lærer pasienten å forhandle om egne behov på en 

konstruktiv måte (Safran & Muran, 2006). I en metaanalyse av tre studier som definerte 

brudd og reparasjoner som slike fluktueringer i alliansemålingene til pasienten, fant Safran et 

al. (2011) at tilstedeværelsen av slike episoder (høy-lav-høy allianse) viste en positiv 

sammenheng med et godt utfall. 

 

Kvantitative studier av brudd og reparasjon har fulgt hver enkelt pasient gjennom hele 

terapiforløpet og anvendt kriterier for slike episoder for å plukke ut de pasientene som 

gjennom sine alliansevurderinger har utvist profiler der vurderingene på et punkt var lavere 

enn de tidligere har vært, før de igjen var stigende (se for eksempel Stiles et al., 2004). I min 

studie ble ikke pasientene sammenlignet med seg selv på denne måten, men den negative 

divergensen som ble observert i noen av pasient-terapeut-dyadene kan likevel tenkes å være 

en manifestasjon av slike midlertidige brudd. Ved å sammenligne hver pasients skåre med 

skåren til terapeuten blir divergensen et mål på ulikheter i oppfattelsene til de to 

dyademedlemmene om hvor stor enighet det er om målene for behandlingen. Ved negativ 

divergens kan man si at det foreligger et brudd i opplevelse av enighet, ved at terapeuten har 

målene for behandlingen klarere for seg og mener at det er større enighet om dem, enn det 

pasienten gjør. For eksempel kan man tenke seg at hvis terapeuten og pasienten sammen har 

brukt tid på finne frem til et endringsmål, vil kanskje terapeuten ha dette i tankene når han 

eller hun vurderer enighet. Men det er ikke dermed gitt at pasienten underveis i forløpet ikke 

vil tvile på de målene som er satt, og derfor skåre denne skalaen lavere. For at dette bruddet 

skal kunne føre til endring bør det riktignok repareres, og om det er slik at den negative 

divergensen som sees i denne studien er tegn på brudd, kan vi ikke, ut i fra de analysene som 

er gjort her, vite om slike reparasjoner fulgte. Likevel er det rimelig å anta at slike brudd blir 
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reparert i noen tilfeller, og at dette kan ha bidratt til at negativ divergens utover i 

terapiforløpet viser seg som en prediktor for senere bedring.   

 

4.5 Begrensninger ved studien 
Siden resultatene som fremkommer i denne studien er basert på regresjonsanalyser kan det 

ikke trekkes kausale slutninger. Man kan med andre ord ikke si noe om hvorvidt enighet om 

mål mellom terapeut og pasient, og divergensene i disse enighetene, forårsaket den bedringen 

som ble observert. Det at data er hentet fra en naturalistisk studie kan innebære begrensninger 

for sammenligninger med andre studier som har benyttet seg av mer homogene 

pasientgrupper og standardiserte behandlingsformer. Likevel kan generaliseringsevnen være 

betydelig med tanke på at utvalget som er brukt her er stort og representativt for pasienter 

som er i behandling ved offentlige poliklinikker.  
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5 Oppsummering 
 

Et av formålene med denne studien var å utforske når i terapiforløpet en enighet om mål bør 

etableres mellom terapeut og pasient. Gjennom å se på dyadens vurderinger av enighet om 

mål, både gjennom det som rapporters av hver enkelt deltaker og det som kommer frem ved å 

se på samsvaret i rapporteringer, som mulige prediktorer for endring ved avslutning av 

terapien, tegner det seg derimot et mer komplekst bilde av at denne enigheten ikke er noe 

som bør eller kan etableres én gang for alle. Resultatene fra denne studien viser at det at 

pasienten og terapeuten har en pågående dialog om hva som kan være gode endringsmål for 

pasienten allerede fra starten av terapiforløpet er gunstig med tanke på senere utfall av 

terapien. Pasientens vurdering av enighet om mål i tredje time av terapiforløpet var en 

prediktor for senere bedring målt på alle de tre utfallsdomenene, noe som kan tyde på at 

pasientens opplevelse av at han eller hun sammen med terapeuten på dette tidspunktet er i 

gang med en avklaring av endringsmål er av betydning for senere utfall. De positive 

effektene av divergens mellom terapeut og pasient i tredje, tolvte og tjuende time viser 

likevel at målene for behandling ikke nødvendigvis må være eksplisitt definerte på ett 

bestemt tidspunkt. Disse effektene peker mot viktigheten av forhandlinger, både som 

grunnlag for en utvelgelse av mål, men også for videre klargjøring og reformuleringer av 

disse målene. Dette viser at det å forhandle om og endre en forståelse av mål og behov 

underveis, er viktige erfaringer i psykoterapi både for pasient og terapeut.  
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