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Abstract 

Objective: The main aims of the present study were twofold: First, we wanted to explore and 

examine the concept “negative effects” of psychotherapy. Second we wanted to examine 

relevant literature to estimate the frequency of these negative effects. 

Methods: Relevant articles published in high-impact journals were chosen from a PsychINFO 

and PubMed searches. Additionally reference lists of relevant papers have been thoroughly 

read, to find other relevant studies. 

Results: There seems to be no accurate consensus about the concept “negative effects” in 

psychotherapy in the literature. Several different names have been used and no clear 

definitions of the concept have been reported. To our knowledge, only a few studies have 

examined the frequency of negative effects in psychotherapy. Some studies indicate a 

frequency between 5-15%.   

Conclusions: There has been a lack of focus about negative effects among researchers and 

clinicians. It is important to establish a consensus regarding the definition of negative effects. 

More focus on education and more research is needed both regarding the definitions of 

negative effects and the frequency of negative effects in psychotherapy. 
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Abstrakt:  

Hensikt: Formålet med denne studien var todelt. Først ville vi utforske begrepet “negative 

effekter” ved psykoterapi og hva som ligger i dette begrepet. Dernest ville vi bruke relevant 

forskningslitteratur til å estimere hyppigheten av “negative effekter” ved psykotereapi.  

Metode: Relevante artikler publisert i velronnemerte databaser ble valgt ut fra søk gjort i 

PsychINFO og PubMed. I tillegg er referanselistene i de utvalgte artiklene brukt til å finne 

andre relevante studier.  

Resultater: Det ser ikke ut til at det finnes noen generell enighet om hva som ligger i 

begrepet “negative effekter” ved psykoterapi i forskningslitteraturen. Flere forskjellige 

begreper blir brukt og det finnes ingen klar og tydelig definisjon på hva som ligger i de ulike 

begrepene. Vi har ikke klart å finne mange studier gjort på hyppighet av negative effekter ved 

psykoterapi. Noen studier indikerer en hyppighet på 5- 15 %.  

Konklusjon: Det har vært et manglende fokus på negative effekter både blant forskere og 

klinikere. Det er viktig å etablere en konsensus vedrørende definisjonen på negative effekter. 

Det er behov for mer fokus, både innen utdannelse og forskning, på definisjonen av negative 

effekter og hyppigheten av disse i psykoterapien.   
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Innledning: 
Det finnes veldig mange ulike typer psykoterapi. Noen forfattere har beskrevet at det finnes 

opp mot 500 ulike typer psykoterapi i USA. De fleste har imidlertid sine røtter i 

psykodynamisk eller kognitiv atferdsterapi. Hvilken type terapi pasienter med psykiske 

problemer får vil være avhengig av flere faktorer. Det er selvfølgelig viktig hvilken type 

utdanning terapeuten har, men også pasientens problem eller diagnose vil spille inn her.  

Det finnes fem evidensbaserte psykoterapier: kognitiv atferdsterapi, psykodynamisk 

psykoterapi, interpersonlig psykoterapi, motiverende intervju og dialektisk adferdsterapi. 

Disse har vist seg å være effektive mot spesifikke psykiske lidelser, dersom de blir utført 

riktig av en spesialutdannet terapeut (1). Det finnes en rekke yrkesgrupper som tilbyr 

psykoterapi, blant annet psykiatere, psykologer, sykepleiere og sosionomer, men mange av 

psykoterapimetodene krever spesialutdannelse.  

Samtaleterapi eller psykoterapi er definert ut fra at en pasient/klient får hjelp av en 

spesialutdannet person til å endre følelser, tanker, holdninger og atferd som har skapt 

problemer (2). Dette kan blant annet være problemer som angst, depresjon, psykoser, 

overgrep og andre traumer, sosiale og personlige relasjoner, livskriser av forskjellig art og 

psykosomatisk sykdom. 

Det er godt dokumentert, i flere studier, at samtaleterapi har en positiv effekt på pasienter (3-

5). Plagsomme symptomer reduseres, funksjonen blir bedre og pasientene rapporterer om en 

bedre livskvalitet.  

I samtaleterapien benyttes forskjellige metoder og teknikker, og behandlingsvarigheten er 

avhengig av pasientens problemstilling og alvorlighetsgrad. Oppsummert viser studier at de 

ulike terapimetodene oppnår stort sett samme resultat (6).   

Samtaleterapi blir av mange, både pasienter og behandlere, oppfattet som en helt ufarlig 

behandlingsform - en behandlingsform som ikke nødvendigvis alltid kurerer pasienten, men 

som heller ikke skader pasienten. Pasienter med lettere psykiske lidelser, som depresjon og 

angst, blir ofte informert om behandlingsalternativer. De får da som regel informasjon om at 

psykoterapi og medisiner er like effektivt, men at medisiner kan føre med seg bivirkninger og 

avhengighet (7). Psykoterapi derimot, fremstilles som fri for slike negative konsekvenser. 

Siden samtaleterapi vurderes som ufarlig benyttes ofte denne terapiformen som 

førstelinjebehandling for de lettere psykiske lidelsene som angst samt lettere og moderate 

depresjoner. For de mer alvorlige psykiske lidelsene brukes samtaleterapi som en 
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tilleggsbehandling til medikamenter Da viser studier at de på mange måter utfyller hverandre 

og gir pasienter bedre utbytte av behandlingspakken Studier viser også at pasienter med 

psykiske lidelser ønsker seg mer av samtaleterapi (8).  

Det er imidlertid sterke grunner til å anta at enhver intervensjon som gjøres på pasienter 

potensielt også kan ha en negativ effekt. Det finnes likevel få studier som har undersøkt 

hyppigheten og hvilke typer uønskede effekter psykoterapi kan ha på pasienter (9, 10). 

Forskningsfeltet mangler konsensus om hvordan negative effekter skal defineres, klassifiseres 

og måles (11). Dette gjør det vanskeligere for behandlere å oppdage om pasientene blir 

dårligere under behandlingen, fordi de ikke vet hva slags bivirkninger de skal se etter hos 

pasientene. 

Studier som skal avdekke uheldige virkninger av psykoterapi har ikke fått like mye 

oppmerksomhet som studier av positive effekter har fått (3, 12, 13). Sannsynligvis er det en 

betydelig andel som har negative effekter av samtaleterapi. Økt kunnskap om slike negative 

utfall og etablering av en konsensus om begrepet negative utfall, vil være av stor betydning 

både for pasienten, terapeuten og for utvikling og forbedring av behandlingsmetoden.   

Psykoterapi fokuserer ikke bare på symptomer, men også på hvordan pasienten fungerer 

sosialt, så omfanget av negative effekter kan være større ved psykoterapi enn ved 

farmakologisk terapi (14). Effekter av psykoterapi kan omfatte negative forandringer i 

pasientens familieliv, slik som skilsmisse. Det kan også omfatte forandringer i pasientens 

jobbsituasjon, slik som tap av jobb. Slike konsekvenser kan være både langvarige, kostbare og 

skadelige for både pasienten og dens miljø (15).  

Mange behandlere er ikke klar over at samtaleterapi kan ha en forverrende effekt på 

pasientene. Negative effekter ved samtaleterapi er et felt det ikke undervises i verken på 

medisinstudiet eller psykologistudiet.  

Mange av de studiene som gjøres som viser at psykoterapi kan gi negative konsekvenser hos 

pasienter, blir sannsynligvis heller ikke publisert (16). I tillegg er overvåkningen og 

rapporteringen av negative effekter som gjøres i studier generelt, og på psykoterapi spesielt, 

for dårlig (17).  

Uønskede hendelser blir mye sjeldnere omtalt i studier av psykoterapi, sammenlignet med 

andre studier for eksempel medisiner (17, 18). Dette står i sterk kontrast til hvordan man 

behandler informasjon om bivirkninger av medisiner. Man er forpliktet til å rapportere om 
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bivirkninger av medisiner, og det er et system for hvordan disse skal registreres (9). 

Bivirkninger som oppdages med medisiner blir sett på som verdifull kunnskap som man kan 

bruke til å videreutvikle og forbedre medikamentet. Like viktig og verdifull kunnskap er det å 

vite om de potensielle bivirkningene samtaleterapi kan ha for pasienter. Det finnes ikke et 

generelt akseptert instrument som kan brukes til å måle negative effekter ved psykoterapi og 

heller ingen regler for hvordan man skal planlegge studier eller hvordan man skal følge med 

på utviklingen av bivirkninger ved randomiserte kontrollerte studier (10). Dette kan skyldes at 

i samtaleterapi så er det terapeuten som er «produsenten» av behandlingen og dermed denne 

personen man kan tenke er skyld i at pasienter ikke blir bedre, og i noen tilfeller verre, av 

behandlingen.  

Bivirkninger er viktig å kjenne til for terapeuten slik at terapien kan videreutvikles og gjøres 

bedre og tilpasses hver enkelt pasient. Man lærer av sine feil! Dersom man kunne identifisere 

hvilke typer pasienter som er i risiko for forverrelse ved psykoterapi, kunne man unngått å 

sette disse pasientene i en potensiell farlig situasjon eller hatt tettere oppfølging av disse 

pasientene. Det vil også være lettere for behandler å oppdage om terapien feiler hvis han vet 

hva han skal se etter av mulige negative utfall hos pasienten. Det er viktig for pasientens helse 

at terapeuten er i stand til å oppdage det dersom pasienten blir verre av terapien. Det er også 

viktig for pasienten å kjenne til bivirkningene slik at pasienten kan gjøre et overveid valg for 

om samtaleterapi er en ønskelig behandlingsform. Videre er det vel naturlig å spekulere i om 

noen pasienter vil ha nytte av en spesifikk terapiform (f.eks. psykodynamisk terapi) og 

kanskje ha uønskede effekter av en annen terapiform (f.eks. kognitiv atferdsterapi). Et fokus i 

forskningen på hva som virker på hvem og hvordan med et blikk på negative effekter vil bidra 

til å individualisere samtaleterapien på en mer optimal måte.  

Med utgangspunkt i min problemstilling om negative utfall av psykoterapi vil jeg prøve, ved 

en litteraturstudie, å svare på følgene forskningsspørsmål:  

1. Hva ligger i begrepet uønskede effekter/bivirkninger når det gjelder psykoterapi? 

2. Hvor hyppig forekommer negative effekter/bivirkninger hos pasienter som får 

psykoterapi? 
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Metode: 
Det ble gjort et systematisk søk i PsychINFO og PubMed og ulike kombinasjoner av 

søkeordene psychotherapy, adverse events, negative outcome, negative effects, treatment 

failure og side effects ble brukt. Først ble det foretatt et bredt søk der søkeordene måtte være 

til stede i abstraktet til artiklene for å komme med i søket. Deretter ble søket innsnevret til å 

kun inkludere de artiklene som hadde søkeordene som en del av tittelen. Antall treff og 

søkekombinasjoner er angitt nedenfor. Søkene ble utført 6. og 7. januar 2017. Litteraturen 

avgrenses til norske og engelske artikler og de artiklene som er tilgjengelig via Universitetet i 

Oslo sine tilganger til ulike databaser og tidsskrifter.  

 

PsychINFO: 

1) Søk i abstrakt: Psychotherapy AND negative outcome – 34 treff 

2) Søk i abstrakt: Psychotherapy AND adverse events – 63 treff 

3) Søk i abstrakt: Psychotherapy AND side effects – 369 treff 

4) Søk i abstrakt: Psychotherapy AND treatment failure – 74 treff 

5) Søk i abstrakt: Psychotherapy AND negative effects – 149 treff 

6) Tittelsøk: Psychotherapy AND negative outcome – 6 treff 

7) Tittelsøk: Psychotherapy AND adverse events – 2 treff 

8) Tittelsøk: Psychotherapy AND side effects – 15 treff 

9) Tittelsøk: Psychotherapy AND treatment failure – 8 treff  

10) Tittelsøk: Psychotherapy AND negative effects – 9 treff 

 

PubMed: 

1) (psychotherapy[Title/Abstract]) AND negative outcome[Title/Abstract] – 13 treff 

2) (psychotherapy[Title/Abstract]) AND adverse events[Title/Abstract] – 103 treff 

3) (psychotherapy[Title/Abstract]) AND side effects[Title/Abstract] – 390 treff 

4) (psychotherapy[Title/Abstract]) AND treatment failure[Title/Abstract] – 45 treff 

5) (psychotherapy[Title/Abstract]) AND negative effects[Title/Abstract] – 71 treff 

6) (psychotherapy[Title]) AND negative outcome[Title] – 1 treff 

7) (psychotherapy[Title]) AND adverse events[Title] – 2 treff 

8) (psychotherapy[Title]) AND side effects[Title] – 11 treff 
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9) (psychotherapy[Title]) AND treatment failure[Title] – 4 treff 

10) (psychotherapy[Title]) AND negative effects[Title] – 4 treff 

 

Det ble også gjort ikke-systematiske søk i PubMed, googlescholar og PsychINFO etter 

artikler som det er blitt referert til i de artiklene som på forhånd var valgt ut. En nylig 

publisert masteroppgave av den norske psykologistudenten Jørgen Flor er også benyttet som 

kilde. 
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Resultater: 

Negative konsekvenser – Hva ligger i dette begrepet? 
I den internasjonale forskningslitteraturen blir det brukt mange ulike begreper når man 

snakker om negative konsekvenser ved samtaleterapi. Da en gruppe forskere gikk gjennom 

litteraturen på dette temaet måtte de bruke 14 ulike begreper for å inkludere alle relevante 

artikler i søket. Disse begrepene var negative effects, adverse effects, adverse events, harm, 

symptom exacerbation, treatment failure, clinical deterioration, negative outcome, harmful 

effects, patient safety, negative therapeutic reactions og negative results (19). Disse begrepene 

blir brukt om hverandre i forskningslitteraturen og det er forskjellig hva de ulike forskerne 

legger i begrepene. Det ser ikke ut som det er en felles forståelse av hva som ligger i 

begrepene. Mangelen på en slik forståelse gjør det vanskelig å sammenligne resultatene i de 

studiene som gjøres for å avdekke bivirkninger og hyppigheten av disse ved samtaleterapi. 

Det er forvirringen rundt begrepene som får skylden for de få studiene som er gjort på 

kartlegging av bivirkninger. Når man har begrepsapparatet i orden vil det bli lettere å lage en 

felles utforming på studier av bivirkninger. Da ville man også kunne sammenligne resultatene 

fra ulike studier og forskningen på dette feltet ville kunnet bevege seg fremover. 

Mange forskere har prøvd å definere en del av begrepene som brukes om negative 

konsekvenser ved samtaleterapi. Jeg vil nedenfor gå gjennom noen sentrale artikler hvor det 

er gjort forsøk på å definere begrepene. Hvert begrep er av forfatteren (meg) fritt oversatt til 

norsk. Det engelske begrepet står i parentes bak det norske begrepet. Ved videre omtale og 

forklaring på hva som ligger i de ulike begrepne vil de norske ordene bli benyttet. 

Parry med flere 
Parry med flere har skrevet en artikkel der de definerer og forklarer begrepene: «adverse 

events», «clinically significant detoriation» og «patient- experienced harm» (19). Disse 

begrepsdefinisjonene er gjengitt nedenfor.  

Uønsket hendelse (Adverse events): 

Dette begrepet referer til alvorlige episoder underveis i behandlingen eller kort tid etter 

avsluttet behandling som kan relateres til eller som er direkte forårsaket av behandlingen. 

Eksempler på slike episoder er: selvmord, selvmordsforsøk, innleggelser i psykiatriske 

sykehus.  

Klinisk forverring av sykdom (Clinically significant deterioration): 
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Dette begrepet refererer til en forverrende mental tilstand etter at behandlingen er ferdig. 

Dette kan inkludere at nye symptomer tilkommer etter avsluttet behandling.  

Pasientopplevde bivirkninger (Patient experienced harm): 

Dette begrepet innebærer at pasienten har en svært negativ effekt av behandlingen uten at 

terapeuten nødvendigvis oppdager dette. Denne negative effekten som behandlingen har på 

pasienten, vil også kunne ramme pasientens pårørende.  

Linden med flere 
Michael Linden med flere ga i 2013 ut en artikkel der han lagde en modell for definisjon, 

klassifisering og måling av bivirkninger ved psykoterapi (11). Han mente det var viktig å 

skille «side effects» fra «treatment non- response», «deterioration of illness» og «results of 

malpractice». Videre deler han «side effects» inn i 8 ulike begreper. Forklaringen til disse 

begrepene er gjengitt nedenfor.  

Uønskede hendelser («Unwanted events»): 

Med dette begrepet menes alle negative hendelser som skjer parallelt til eller i kjølvannet av 

behandlingen. Disse hendelsene kan være relatert til behandlingen, men de må ikke være det. 

Men de aller fleste uønskede hendelser skal regnes som relatert til behandlingen med mindre 

det er stor grad av sannsynlighet at de ikke er det. Dersom den uønskede hendelsen er relatert 

til behandlingen, går dette inn under kategorien «behandlingsrelaterte hendelser» (se 

nedenfor). Man må derfor se på hvordan hendelsen oppstod og hvordan den utviklet seg. Den 

negative kvaliteten på hendelsene gjør at disse er uønskede. Linden foreslår en regel som sier 

at alle oppståtte hendelser som ikke er positive er uønskede hendelser. Intensjonen til 

behandlingen er altså ikke å fremkalle disse hendelsene. Disse hendelsene omfatter både 

forverring av somatiske og/eller psykiatriske symptomer, og også generelt hvordan pasienten 

har det. Hendelser i pasientens sosiale liv og yrkesliv som er negative og som oppstår under 

terapien eller i kjølvannet av terapien, vil også høre hjemme i denne kategorien. Gråt i terapi 

og skilsmisse er eksempler på uønskede hendelser. Dette er hendelser som kan være positivt 

for pasienten i det lange løp, men som ikke er målet med selve terapien. Dette er begge 

hendelser som er tunge og belastende for pasienten og hvis de kunne vært unngått ville det 

vært det beste for pasienten. Dersom behandlingen ikke gir det resultatet for pasienten som 

man hadde håpet, så er det også en uønsket hendelse. Denne mangelen på forbedring hos 

pasienten, behøver ikke være på grunn av selve behandlingen. Det kan også være 

karakteristikker ved sykdommen til pasienten som gjør det vanskelig å oppnå ønsket resultat. 
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Behandlingsrelaterte hendelser («Treatment- emergent reactions») 

Dette begrepet inkluderer alle uønskede hendelser som kan relateres til behandlingen. Linden 

deler videre «behandlingsrelaterte hendelser» inn i «feilbehandling» og «uønskede reaksjoner 

på behandlingen». Disse vil bli omtalt nedenfor.  

Uønskede reaksjoner på behandlingen («Adverse treatment reactions»)  

Dette begrepet inkluderer alle «uønskede hendelser» som er forårsaket av korrekt behandling. 

Behandlingen er utført etter læreboka, men pasienten opplever likevel «uønskede hendelser». 

Her er det altså selve behandlingen som har forårsaket de uønskede hendelsene.  

Feilbehandling («Malpractice reactions») 

Dette er alle «uønskede hendelser» som er forårsaket av en behandling som utføres feil av 

behandler. Her er det ikke selve behandlingen som gjør at pasienten opplever uønskede 

hendelser, men at terapeuten utfører en dårlig behandling. Her vil terapeuten som driver 

behandlingen stilles ansvarlig for de «uønskede hendelsene». En pasient som mottar 

behandling, men der denne behandlingen er kontraindisert, hører hjemme i denne kategorien.  

Non- respons («Treatment non-response») 

I denne kategorien havner de pasientene som viser mangel på forbedring av sin sykdom til 

tross for behandling. Dette er en «uønsket hendelse» og det kan i tillegg være en «uønsket 

reaksjon på behandlingen» eller en «feilbehandling».  

Sykdomsforverring («Deterioration of illness») 

Dette innebærer en forverring av sykdom under behandling eller når som helst i 

sykdomsforløpet. Det må være en stor sannsynlighet for at sykdomsforverringen skyldes selve 

behandlingen, og ikke karakteristikker ved sykdommen til pasienten, for at dette skal regnes 

som en bivirkning og dermed falle inn under denne kategorien. Dette er ikke nødvendigvis en 

«uønsket hendelse», men det kan være det. Det kan også være en «adverse treatment 

reaction» eller en «malpractice reaction».  

Terapeutisk risiko («Therapeutic risk») 

Dette inkluderer alle «uønskede reaksjoner på behandlingen» som er kjent. Disse har 

pasienten krav på å bli informert om slik at pasienten kan vurdere om denne behandlingen er 

ønskelig og dermed gi sitt samtykke til behandlingen på bakgrunn av denne informasjonen.  



13 
 

Kontraindikasjoner («Contraindications») 

Dette er forhold ved hver enkelt pasient, som gjør at behandlingen med stor sannsynlig vil 

føre til «uønskede reaksjoner på behandlingen».  

Vaughan med flere 
Vaughan med flere ga i 2014 ut en forskningsartikkel der de så på rapporteringen av «adverse 

events» i randomiserte kontrollerte studier (20). De så på hvor hyppig «adverse events» ble 

rapportert hos pasienter som gjennomgikk psykoterapi og sammenlignet dette med 

rapporteringen av «adverse events» hos pasienter som ble behandlet med psykofarmaka. Til 

forskningen sin brukte de 45 randomiserte kontrollerte studier, der alle var publisert i 

velrennomerte tidsskrifter, som de valgte ut fra et søk på Medline. For å svare på denne 

problemstillingen måtte de etablere kriterier for hva som ligger i begrepet «adverse events». 

Disse kriteriene og forståelsen av begrepet ifølge Vaughan sin studie er gjengitt nedenfor.  

Uønsket hendelse («Adverse events»): 

En uønsket hendelse blir definert som et skadelig resultat som direkte kan tilskrives 

behandlingen. Forverring av stemningsleie som direkte kunne tilskrives behandlingen ble 

oppfattet som en uønsket hendelse. Dersom pasienten hadde nevnt ord som «dårlig», «lite 

produktivt» og «fiendtlige behandlingstimer» sammen med «terapeut kompetanse», 

«adheranse» eller «dårlig terapeutisk allianse» ble dette regnet som en uønsket hendelse 

dersom dette hadde ført til at pasienten ble verre av sin sykdom. Ord som «ineffektivt», 

«utilfredsstillende effekt», «misnøye», «less well» og «inadekvat forbedring» ble ikke 

inkludert i uønskete hendelser. Pasienter som avsluttet behandlingen tidligere enn planlagt ble 

heller ikke regnet som en uønsket hendelse.  

Bystedt med flere 
Bystedt med flere utførte i 2014 en studie der de så på klinikernes perspektiv og erfaring med 

negative konsekvenser ved samtaleterapi (21). Et spørreskjema med 14 åpne spørsmål ble 

sendt ut til klinikere som primært praktiserte kognitiv atferdsterapi. 74 terapeuter besvarte 

spørsmålene. Flesteparten var enig om at negative konsekvenser ved samtaleterapi eksisterer 

og er et problem, og mange av klinikerne hadde erfart både at pasienter ble dårligere og at 

pasientene opplevde andre uønskede hendelser. Hva klinikerne i denne studien oppfattet som 

negative konsekvenser, er omtalt nedenfor.  
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Kortvarig negativ effekt (Short- term negative effects): 

Dette er en sterk, men kortvarig følelse av ubehag som er forårsaket av behandlingen. 

Eksempel på dette kan være økt følelse av angst ved eksponeringsterapi. Dette er en 

uunngåelig del av terapien, men dersom pasienten ikke er godt nok forberedt på dette kan det 

ende med at pasienten avslutter behandlingen for tidlig.  I tillegg kan dette føre til at pasienten 

ikke oppsøker hjelp for samme problem senere i livet.  

Non- respons (No treatment effect): 

Mangel på bedring hos pasienten, ble sett på som en negativ konsekvens av flere av 

terapeutene. Dette ble begrunnet med at mangelen på bedring kunne skape en følelse av 

håpløshet hos pasienten. Dette kunne føre til at pasienten så på seg selv som ødelagt og 

umulig å reparere eller at pasienten la skylden på seg selv for at behandlingen ikke virket og 

dermed fikk et dårligere selvbilde.  

Sykdomsforverring (Deterioration): 

Pasienten blir verre av sin sykdom etter behandling enn hva den ville blitt hvis pasienten ikke 

hadde fått behandling. Oppblomstring av nye symptomer, hører også hjemme i denne 

kategorien. Noen eksempler på slike symptomer er: insomni, lav selvtillit og at pasienten 

inntar en sykdomsrolle. 

Avhengighet (Dependency): 

Mange av klinikerne opplevde at pasientene ble avhengige av terapeuten og/eller 

behandlingen. Behandlingen kunne gi pasienten mange gode effekter, men samtidig også 

gjøre pasienten mindre selvstendig. Dermed ville det å avslutte behandlingen være negativt 

fordi da ville problemene til pasienten komme tilbake.   

Påvirkning på andre deler av livet (Impact on other life domains): 

Pasienten får mindre tid til fritidsaktiviteter og jobb når den gjennomgår behandling. Mange 

må også ta ut sykmelding for å klare å gjennomføre behandling. Dette kan potensielt gi 

negative konsekvenser på andre områder i livet.  
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Hvor hyppig oppstår uønskede effekter av samtaleterapi? 
For å undersøke hvor viktig det er å få klarlagt negative hendelser av samtaleterapi er det 

nødvendig å få undersøkt hvor hyppig negative effekter oppstår, under eller etter behandling. 

Desto hyppigere uønskede effekter oppstår, jo viktigere er temaet.  

Ifølge en artikkel av Mohr (1995)  avslutter 5 – 10 % av voksne pasienter behandlingen med 

negativt utfall (22). Dette til tross for at selv de tidligste metaanalyser identifiserer at, av 

nærmere 500 enkeltstudier som ble inkludert i metaanalysen, var ca. 10% av effektstørrelsene 

negative (23).  

Det er gjort få studier for å kartlegge omfanget av negative effekter av samtaleterapi.  

Jeg vil nedenfor redegjøre for to kvantitative studier. Den første studien er utført i 2016 av 

Crawford med flere og den andre studien er utført av Coursey med flere i 1995.  

Til slutt vil jeg referere til en kvalitativ studie utført av Jørgen Flor, i 2016. 

Kvantitative studier 

Crawford med flere 
Crawford med flere utførte i 2016 en tverrsnittsstudie der de så på prevalensen av negative 

effekter ved psykoterapi hos pasienter med lettere psykiske lidelser (24). Et spørreskjema, der 

pasientene blant annet ble spurt om de hadde opplevd vedvarende dårlig effekt av 

behandlingen de hadde fått, ble sendt ut til 76 950 pasienter som enten var i terapi eller som 

nylig hadde avsluttet behandlingen. Av de 76 950 spurte, svarte 15 078 (19,6%) på 

spørreskjemaet. Pasienter som var under 18 år eller som ikke hadde startet behandlingen enda, 

ble fjernet. Av de 14 587 som da var igjen, svarte 763 (5,2%) at de hadde opplevd vedvarende 

dårlig effekt av behandlingen de hadde fått. Det betyr at 1/20 som svarte på undersøkelsen 

hadde negativ erfaring med behandlingen. En del av pasientene, 1 099 (7,5%), var usikre på 

om terapien hadde resultert i vedvarende dårlig effekt.  

Coursey med flere 
Coursey med flere, gjorde i 1995 en studie der de så på pasienters erfaring med individuell 

psykoterapi (25). Studien ble presentert for til sammen 440 pasienter med alvorlig psykisk 

sykdom ved 12 forskjellige behandlingsinstitusjoner i Maryland, USA. Av de 440 pasientene, 

var det 261 pasienter som meldte seg frivillig til å delta i studien, men bare 212 fullførte 

undersøkelsen (48%). Av disse måtte 21 ekskluderes fordi de oppga å aldri ha deltatt i 

individuell psykoterapi. Dette resulterer i en studiepopulasjon på 191 pasienter. 
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Spørreskjemaet inneholdt 147 spørsmål om blant annet hva pasienten syntes om den 

terapeutiske effekten, klient- terapeut samspillet, diagnose og varigheten av terapien. 

Spørreskjemaet tok omtrent en time å gjennomføre. Totalt 14% av pasientene svarte at de 

hadde opplevd negative endringer etter behandling og 14% svarte at behandlingen ikke hadde 

hatt effekt. Av de som svarte hadde 77% diagnosen schizofreni, bipolar lidelse eller 

depresjon. 

Kvalitative studier 

Jørgen Flor 
Jørgen Flor, utførte en kvalitativ studie i 2016, der han intervjuet ti norske psykologer om 

deres tanker og kunnskap om negative utfall hos pasienter i samtaleterapi (26). Psykologene 

fikk blant annet spørsmål om hva de la i begrepet negative utfall og hvor mange pasienter de 

trodde ble verre av sin sykdom etter behandling med psykoterapi. Spørsmålene omfattet både 

egen praksis og generelt.  

Som i de øvrige studiene jeg har undersøkt viste det seg at også i Flor sin studie var 

psykologene uenige om begrepsapparatet, altså hva som ligger i begrepet negative utfall. 

Flertallet klarte ikke å definere dette og de var uenig om hva som lå i begrepet. Noen mente at 

«non- respons» var å regne som et negativt utfall, mens andre stilte strengere krav til hva som 

skulle regnes som en negativ effekt, slik som at terapien måtte være skadelig (26).   

Psykologene hadde lite kunnskap om prevalens av negative utfall, både i egen praksis og 

generelt, i tillegg til lite kunnskap om årsaken til pasienters forverring.  

I studien til Flor, svarte to av de ti psykologene som ble intervjuet, at de ikke kjente til at noen 

av deres egne pasienter hadde blitt dårligere av psykoterapi. En av de andre psykologene 

visste ikke om noen av pasientene sine var blitt dårligere. De andre psykologene anslo at de 

hadde hatt mellom to og fem pasienter som var blitt dårligere i deres egen praksis. I et 

lignende studie gjort av Walfish med flere i 2012, var det også enkelte av terapeutene som 

svarte at ingen av deres pasienter noen gang hadde blitt dårlig av psykoterapien (27).  

Når psykologene i intervjuet skulle anslå hvor mange pasienter de trodde generelt ble 

dårligere av psykoterapi, altså utenfor egen praksis, varierte svarene deres mellom tre og 20 

prosent. Psykologene var enig om at «non- respons» skjedde hyppigere enn forverring og at 

manglende utbytte av terapien var et større problem enn at pasientene ble dårligere.  
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I lignende studier utført av Boisvert & Faust (2006) og Bystedt med flere (2014), der 

terapeuter har blitt spurt om hvilke erfaringer og tanker de har om pasienters forverring, har 

resultatene vært tilsvarende (21, 28) som i studiet til Flor. 
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Diskusjon:  
Det ser ikke ut som det finnes noen felles akseptert definisjon på negative konsekvenser ved 

samtaleterapi. Mange forskere har forsøkt å definere negative konsekvenser, men per i dag 

finnes det ingen konsensus om hva et negativt utfall innebærer (29, 30). Begrepene brukes om 

hverandre og de ulike forskere har forskjellig forståelse av hva som ligger i begrepet. Det er 

vanskelig å få oversikt over negative utfall i forskningslitteraturen, i tillegg til at antall studier 

som er gjort på feltet er begrenset. Definisjonene på negative konsekvenser, som er omtalt 

under resultatdelen, vil bli problematisert og diskutert nedenfor. Videre vil konsekvensene av 

et manglende felles begrepsapparat bli diskutert. Deretter vil jeg kommentere studiene som 

har sett på hvor ofte pasienter opplever negative utfall ved psykoterapi. I disse studiene vil jeg 

også se på metodene som er brukt. Avslutningsvis foreslår jeg en mulig løsning på dette 

problemet. 

Hva ligger i definisjonene? 
Linden med flere (11) har kommet med et godt bidrag for hvordan man lettere skal kunne 

definere og klassifisere negative konsekvenser hos pasienter. Definisjonene til Linden kan 

riktignok være vanskelig å forstå og de kan virke noe forvirrende. Det kan være vanskelig å 

forstå hvilke bivirkninger som hører hjemme i de ulike kategoriene og det kan være vanskelig 

å skille de fra hverandre. Begrepet «uønskede hendelser» mener Linden inkluderer alle 

negative hendelser som skjer i løpet av behandlingsperioden eller kort tid etter avsluttet 

behandling og som er vanskelige for pasienten og hans eller hennes miljø. Disse hendelsene 

regnes som uønskede uavhengig av om de er uunngåelige eller til og med nødvendige for å nå 

behandlingsmålet (15). Men for at den «uønskede hendelsen» skal havne i denne kategorien, 

kan ikke hendelsen settes i sammenheng med behandlingen. Behandlingen kan ikke være 

årsak til den «uønskede hendelsen». Da går nemlig hendelsen inn under en annen kategori 

(behandlingsrelatert hendelse eller uønsket reaksjon på behandlingen). Årsaken til at de 

uønskede hendelsene oppstår, kan være vanskelig å finne ut av. Dermed vil det kunne bli 

problematisk å skille «uønskede hendelser» fra «behandlingsrelaterte hendelser» og 

«uønskede reaksjoner på behandlingen».  

«Uønskede hendelser» er altså, ifølge Linden, alle hendelser som skjer i en pasients liv som 

ikke er positive og som ikke kan relateres til behandlingen. Dette er en vidtfavnende 

definisjon som kan bli vanskelig å bruke i klinisk praksis. 
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Gråt i terapi, vil i visse sammenhenger kunne være en «uønsket hendelse» som er uunngåelig 

i terapitimen. Men denne «uønskede hendelsen» må jo kunne relateres til behandlingen og vil 

derfor også høre hjemme i kategorien «uønsket reaksjon på behandlingen».  

«Behandlingsrelaterte hendelser» («treatment emergent reactions») defineres som uønskede 

hendelser som kan relateres til behandlingen. «Uønskede reaksjoner på behandlingen» 

(«adverse treatment reactions») blir definert som «uønskede hendelser» forårsaket av 

behandlingen, selv om behandlingen har blitt utført korrekt. Det ser ut til at disse kategoriene 

overlapper hverandre.  

«Feilbehandling» og «non- respons», vil også kunne bli vanskelig å skille fra hverandre. Det 

at en pasient ikke responderer på behandlingen, kan skyldes at behandler ikke bruker riktig 

teknikk. Kanskje samme pasient som ikke responderte hos en terapeut, kunne hatt en positiv 

effekt hos en annen behandler.  

Det vil nok også ofte være vanskelig å skille mellom «behandlingsrelaterte hendelser», 

«uønskede reaksjoner på behandling» og «feilbehandling». Grunnen til dette er at det er 

forskjellige mennesker som utøver behandlingen, så kvaliteten på behandlingen vil variere fra 

terapeut til terapeut. Kanskje en behandler ikke er klar over at han ikke utfører behandlingen i 

henhold til læreboka, og man tror at det er egenskaper ved selve behandlingen som gjør at 

pasienten blir dårligere, mens det egentlig er de manglende ferdighetene til behandleren som 

er årsaken.  

Parry med flere stiller strengere krav til alvorlighetsgrad på de negative konsekvensene av 

samtaleterapi for at de skal regnes som en «uønsket hendelse», enn det Linden gjør. I tillegg 

mener Parry at hendelsen må være relatert til behandlingen for at den skal bli talt med som en 

«uønsket hendelse». Vaughan med flere stilte også krav til at den «uønskede hendelsen» 

måtte være relatert til behandlingen for at den skulle kunne regnes som en «uønsket 

hendelse». Pasienter som ikke ble bedre, «non- respons» ifølge Linden, ble ikke regnet med 

som «uønsket hendelse» i studien til Vaughan, heller ikke de pasientene som var misfornøyde 

med behandlingen ble talt med. I studien til Bystedt var de fleste terapeutene enig om at «non-

respons» var en negativ effekt. Det at pasienten slutter å møte opp til behandlingstimen sin, 

ble av de fleste terapeutene i studien til Bystedt sett på som en negativ effekt. Dette er en 

hendelse som antakelig ville gått inn under kategorien «uønsket reaksjon på behandlingen» 

hos Linden, mens i studien til Vaughan ble ikke pasienter som avsluttet behandlingen for 
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tidlig tatt med som en «uønsket hendelse». Denne hendelsen går mest sannsynlig heller ikke 

inn under Parry sin definisjon av «uønsket hendelse».  

Ovenstående studier viser at det ikke er etablert noen konsensus for hvordan man skal 

definere og kategorisere negative effekter ved samtaleterapi. Jeg vil nedenfor se på noen av 

konsekvensene av dette. 

Konsekvensene av manglende konsensus: 
Begrepene som brukes for å beskrive de negative effektene er mange og forskerne har 

forskjellige definisjoner av de samme begrepene, se tabell 1 nedenfor. Dette gjør at det blir 

vanskelig og forvirrende når man skal innhente kunnskap fra forskningslitteraturen 

vedrørende negative effekter ved samtaleterapi. Manglende konsensus om begrepsapparatet 

kan resultere i at en hendelse regnes som en negativ effekt i en studie, mens den i en annen 

studie ikke blir talt med. Dette har vi sett i studiene ovenfor. Denne manglende konsensus kan 

føre til at man får feil estimater på hvor ofte pasienter opplever negative effekter i 

samtaleterapi. De fleste studier som er gjort på å finne ut av andelen pasienter som blir 

dårligere av psykoterapi har kommet frem til estimater på 5-10 % (31, 32). Men det er få 

studier som er gjort på dette, så mer forskning på feltet er nødvendig (33). I tillegg er det 

forbedringspotensialer i de studiene som gjøres. Metodene som brukes i studier som skal 

vurdere, analysere og rapportere uheldige hendelser av psykoterapi er per dags dato for dårlig 

(18). Det som danner grunnlaget for en systematisk granskning av bivirkninger mangler. Det 

er behov for retningslinjer for hvordan man skal definere, oppdage og rapportere uønskede 

hendelser relatert til samtaleterapi.(10).  
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  Linden Vaughan Bystedt Parry Crawford Coursey Boisvert & Faust 

Adverse effect   x   x       

Adverse events x x x x       

Adverse outcome   x           

Adverse therapy outcome       x       

Adverse treatment effects x x           

Adverse treatment reactions x     x       

Bad effects       x X     

Clinically significant deterioration       x       

Deterioration of illness x x x x X     

Harm   x   x     x 

Harmful effects       x       

Harmful treatment x   x   X     

Malpractice reactins x             

Negative change     x     x x 

Negative consequences x x           

Negative effects x x x x X x x 

Negative events x             

Negative experience     x x X     

Negative outcome x x x x       

Negative reactions x             

Negative results x     x       

Negative terapeutic reactions       x       

Negative terapeutic results       x       

Negative treatment effect x x           

Negative treatment outcome         X     

Patient experienced harm       x       

Short term negative effects     x         

Side effects x x           

Therapeutic risk x             

Treatment- emergent reactions x             

Treatment failure x     x       

Treatment non- response x   x         

Unwanted events x     x       

Tabell 1. Denne tabellen illustrerer hvor mange forskjellige begreper som blir brukt i 
forskningslitteraturen. Forskerne omtalt under mine resultater står i øverste rad. Begrepene brukt i 
studiene er listet opp i første kolonne. Et kryss illustrerer at forfatteren har brukt begrepet i sin 
studie. Studien til Flor er utelatt, da hans studie er kvalitativ.  
 

Manglende konsensus om begrepsapparatet kan også resultere i manglende rapportering av 

uønskede effekter. En studie gjort av Meister med flere i 2015, der de så på rapportering av 

uønskede effekter i randomiserte kontrollerte studier gjort på depressive lidelser, fant at 

informasjon om bivirkninger av psykoterapi ble neglisjert (18). Totalt ble 60 studier på 

farmakologi, psykoterapi og disse to i kombinasjon gjennomgått. Av de 9 studiene som var 
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gjort på psykoterapi, var det bare 1 av disse som nevnte bivirkninger (18). Det kan se ut som 

at forskningen innen psykoterapi har vært mer opptatt av å bevise at terapien virker, enn å 

identifisere negative effekter. 

Manglende konsensus og mange begreper som beskriver negative konsekvenser, til dels på 

forskjellige måter, gjør det vanskelig å tolke studier som gjøres på dette feltet. I tillegg blir det 

vanskelig å sammenligne resultatene fra forskjellige studier. Summen av dette gjør det 

vanskelig på en vitenskapelig måte å øke kunnskapen om negative effekter, noe som er viktig 

for å videreutvikle psykoterapien.  

Har vi noe å lære av farmakologien?  
Studier av medikamenter har et sett med standardiserte regler og retningslinjer de må følge. 

Det er få studier av psykoterapi som følger de samme retningslinjene. Disse retningslinjene 

inkluderer blant annet at studiene skal være dobbel blindet med tilfeldig fordeling av pasienter 

til intervensjon og kontroll gruppe. Det skal også være blindet vurdering av resultatene (34). 

En slik dobbelblinding vil være umulig ved studier av psykoterapi da dette er en 

behandlingsform som utøves av terapeuten og som krever et visst samspill mellom terapeut og 

pasient. Ofte blir ikke pasienter som dropper ut av behandlingen talt med i studier av 

bivirkninger på samtaleterapi og dermed kan resultatet ble bedre enn det det egentlig er. Når 

man gjør vurderinger på hvordan medisiner virker i psykiatri, godkjennes ikke studier som har 

utelatt å ta med drop-outs (9). Det er tydelig at drop-outs er en viktig faktor som må med i 

studier på medikamenter, men som det ikke er noen faste retningslinjer på om skal tas med 

eller ikke i studier av psykoterapi. Det eksisterer altså et sett med strenge regler som må 

følges i studier av medisiner for at studiene skal godkjennes og for at nye medisiner skal 

settes ut på markedet. Et tilsvarende system mangler for samtaleterapi. Det har ikke blitt stilt 

krav til at ulike former for samtaleterapi må gjennom strenge studier for å kartlegge mulige 

bivirkninger før behandlingsformen kan praktiseres. Man ville ikke innført et nytt 

medikament på markedet dersom man ikke visste om det var skadelig eller ikke. Når det 

gjelder samtaleterapi, kan det se ut som man har gjort nettopp dette.  

Studiene som er gjort på hyppighet 
Det er som tidligere nevnt få studier som er gjort på å avdekke antallet av pasienter som 

opplever negative hendelser ved psykoterapi og rapporteringen av slike hendelser er 

mangelfull i studier av psykologiske intervensjoner. Det refereres stadig til et tall på mellom 5 

og 10 % i forskningslitteraturen, men det er vanskelig å finne ut av hvor disse tallene 

opprinnelig kommer fra.  
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Studien til Crawford med flere 
Studien til Crawford med flere, konkluderte med at 1 av 20 pasienter (5%) blir dårligere av 

samtaleterapi (24). Dette stemmer ganske godt overens med de tallene som går igjen i 

litteraturen. Pasienter under 65 år, rapporterte oftere om negative effekter enn de over 65 år. 

Homofile, personer som tilhørte etniske minoriteter og pasienter som ikke hadde mottatt noe 

informasjon om behandlingen før oppstart, opplevde også oftere negative effekter. De 

pasientene som følte de hadde mottatt tilstrekkelig med informasjon om behandlingen, 

rapporterte i mindre grad negative effekter.  

Kan vi stole på resultatene i studien til Crawford? Styrkene ved studien er at spørreskjemaet 

ble sendt ut til et stort utvalg av pasienter (76 959) og til mange forskjellige 

behandlingsinstitusjoner (184) som var geografisk spredt i England og Wales. Pasientene som 

deltok i studiene hadde mottatt ulike former for psykoterapi. Noen fikk individuell terapi, 

noen hadde gått i gruppeterapi og noen hadde gjort begge deler. Svakheter ved studien er den 

lave svarresponsen. Av de 76 959 spurte pasientene, var det bare 15 078 som svarte. Svarene 

til de under 18 år og svarene til de som ikke hadde startet behandlingen enda, ble fjernet. 

Dermed var det 14 587 pasienter igjen i studien. Den lave svarprosenten blir ikke redegjort for 

i studien, så vi vet ingenting om grunnen til at så mange pasienter valgte å ikke svare. Vi vet 

heller ikke om det finnes noen fellestrekk ved de pasientene som ikke svarte. Kan det ha vært 

utformingen på spørreskjemaet som gjorde at så få svarte? Spørreskjemaet ble ikke vist i 

forskningsrapporten. Ut i fra et generelt synspunkt bør spørreskjemaer ikke ta for lang tid å 

besvare, spørsmålene bør være enkle og klare slik at de ikke blir gjenstand for tolkning. 

En annen svakhet ved studien er at det ikke blir oppgitt informasjon om diagnose på 

pasientene. Vi vet fra tidligere studier at pasienter med diagnoser som borderline eller 

tvangslidelse, eller pasienter som er lite motiverte for behandlingen eller som har alvorlig 

dårlig interpersonlig fungering, har større sannsynlighet for å bli dårligere av behandling enn 

andre (22, 35). Dersom denne studien hadde mange pasienter med disse diagnosene, vil man 

forvente en høyere prosentandel som hadde dårlig effekt av behandlingen, enn i en studie der 

disse diagnosene er sjeldnere. Siden man i Crawford sin studie ikke vet hvilken diagnose 

pasientene i studiet hadde er det vanskelig å sammenligne resultatene fra hans studie med 

resultatene i andre studier gjort på forekomst av bivirkninger.  

Spørsmålene ble stilt til pasienter som enten var i behandling eller som nylig hadde avsluttet 

behandling. Vi vet derfor ingenting om de dårlige effektene gikk over med tiden, eller om de 

var vedvarende. Hva forskerne mente med «vedvarende dårlig effekt» ble ikke forklart i 
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studien og informasjon om hvilke dårlige effekter pasientene hadde opplevd var heller ikke 

inkludert i studien. Dette betyr at studiet ikke gir informasjon om hvilke typer bivirkninger og 

alvorlighetsgrad pasientene opplevde. Hvis man skulle funnet ut av om bivirkningene var 

vedvarende, ville det vært hensiktsmessig å følge opp pasientene med spørreskjema etter for 

eksempel seks og tolv måneder.     

Stiudien til Coursey med flere 
Den andre studien som så på hyppighet av negative effekter ved psykoterapi, Coursey med 

flere, er basert på en mindre populasjon (25), enn studien til Crawford. Studien ble presentert 

for 440 pasienter og 261 av disse valgte å bli med i studien, hvorav 212 fullførte 

undersøkelsen. Spørreskjemaet tok en time å gjennomføre og kan være forklaringen på at ikke 

alle fullførte. Den endelige studiepopulasjonen var på 191 pasienter da 21 pasienter måtte 

fjernes fordi de oppga å aldri ha deltatt i individuell psykoterapi. Av disse 191 pasientene 

opplevde 14% negative endringer, 14 % syntes ikke terapien hadde hatt noen effekt, mens 72 

% syntes behandlingen hadde hatt en positiv effekt. Disse resultatene viser en noe høyere 

prosentandel av negative effekter, enn tidligere studier (22, 32). Dersom man også skulle 

regnet non- respons som en negativ effekt, slik Linden har foreslått (11), ville denne studien 

konkludert med at hele 28 % endte behandlingen med negativt utfall (25).  

Kan vi stole på resultatene i denne studien? Som nevnt er populasjonen i studien liten. I 

tillegg er pasientene i studien rammet av alvorlig psykisk sykdom. Det at pasientene i studiet 

er rammet av alvorlig psykisk sykdom, kan innebære noen feilkilder. Sykdommen kan føre til 

at pasientene får problemer med oppmerksomhet og hukommelse. Noen mener at personer 

med alvorlig psykisk lidelse gir vage svar, og at svarene deres er for begrenset til å kunne 

brukes i en studie (36). Andre mener at man ikke kan stole på den informasjonen pasientene 

gir, på grunn av sykdommen deres. Det er derfor viktig med lukkede spørsmål der det ikke er 

rom for tolkning. Det er også mulig at spørreskjema basert på multiple choice kan være en 

nyttig form. 

En annen mulig svakhet ved studiet til Coursey, er at pasienter med alvorlig psykisk lidelse, 

ofte er tungt medisinerte. Dermed kan det være vanskelig å bestemme om årsaken til den 

negative endringen skyldes medisiner eller psykoterapien.   

Coursey med flere, klarte i 1995, bare å finne tre tilsvarende studier gjort på pasienter med 

alvorlig psykisk sykdom. Jeg har i min prosjektoppgave også hatt vanskeligheter med å 
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oppdrive slike studier, ikke bare på pasienter med alvorlig psykisk sykdom, men også på 

pasienter med lettere psykiske lidelser. 

Studien til Flor 
Studien til Flor er en kvalitativ undersøkelse som er basert på intervjuer av ti psykologer om 

deres erfaring med negative utfall i psykoterapi, både i egen praksis og generelt. Resultatene i 

denne studien viser at psykologene hadde liten kunnskap om negative utfall. Da de skulle 

svare på spørsmål om hyppigheten av negative utfall var svarene varierende og basert på 

gjetning. Psykologenes svar varierte mellom 3 og 20 % når de snakket om hyppighet av 

negative effekter hos pasienter generelt (26). Dette er ikke så langt fra det som blir nevnt i 

forskningslitteraturen, der estimatet ofte ligger mellom 5-15 % (37-42). Da klinikerne ble bedt 

om å anslå hvor mange pasienter i egen praksis de trodde var blitt dårligere, var dette tallet 

vesentlig lavere enn 3-20 %. Her var svarene at alt fra ingen pasienter og opp til fem pasienter 

opplevde negative effekter. Dette kan tyde på at klinikere ikke er så flinke til å oppdage når 

egne pasienter blir dårligere, noe som også er vist i andre studier (33). Da psykologene ble 

spurt om årsak til at pasienter i andres praksis kunne bli dårligere i terapi, var svarene 

uheldige personlighetstrekk ved psykologene eller at psykologen utførte samtaleterapien på en 

dårlig måte (26).  

Veien videre 
Jeg vil nedenfor skissere de temaene jeg mener det er nødvendig å fokusere på for at 

kunnskapen om og fokuset på negative effekter skal styrkes. Formålet er å redusere negative 

utfall ved psykoterapi. 

Forskningslitteraturen har vist at det er behov for en konsensus vedrørende negative effekter 

ved samtaleterapi. Fagfeltet må bli enig om en felles terminologi som kan brukes når man 

behandler temaet negative konsekvenser ved samtaleterapi. Det må utvikles et sett med 

begreper som skal anvendes og man må bli enig om hva som ligger i de begrepene. Det må 

være klare og tydelige definisjoner. Man må bli enig om en måte å kategorisere de ulike 

negative effektene på, en metode som er enkel å forstå og anvende, både for klinikere og 

forskere. På denne måten blir det enklere å få en systematisk oversikt over hvilke negative 

effekter som kan oppstå ved samtaleterapi og også alvorlighetsgraden av disse. Når man er 

enig om begrepsapparatet, vil det også bli lettere å studere de negative effektene.  

Det er viktig at både forskere og terapeuter får mer fokus på at samtaleterapi kan medføre 

negative effekter hos pasienter. For å øke oppmerksomheten rundt negative effekter er det 
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nødvendig at opplæring om dette feltet tas inn i utdanningsplanen til både medisin- og 

psykologistudiet, og også inn i videreutdanningen til spesialister som praktiserer 

samtaleterapi. En slik opplæring vil føre til en holdningsendring blant klinikere slik at mer 

fokus rettes mot at negative konsekvenser er noe som kan oppstå hos pasienter i enhver 

klinikers praksis.  

Konsensus om begrepsapparatet og økt oppmerksomhet på negative konsekvenser i 

samtaleterapien vil føre til bedre rapportering av negative effekter i fremtidige studier. 

Klinikere bør evaluere pasientene sine flere ganger i løpet av behandlingstiden, slik at man får 

kartlagt om pasienten responderer bra på behandlingen og/eller om pasienten opplever 

negative effekter av terapien. Til denne evalueringen kan det brukes spørreskjema som 

pasienten fyller ut eller man kan bruke en behandlingstime der klinikeren og pasienten i 

fellesskap går igjennom det samme spørreskjemaet. Spørsmålene må være formulert på en 

slik måte at de forskjellige bivirkningene som kan oppstå avdekkes. En slik evaluering blir 

mer meningsfull når det er enighet om begrepsapparatet. Det har vist seg at evaluering av 

pasienter underveis i behandling er viktig (33). Ved å evaluere underveis i behandlingen 

oppdager man hvilke pasienter som ikke har effekt av behandlingen eller som får negative 

effekter, slik at terapeuten kan gjøre endringer på behandlingen. Det er ikke tilstrekkelig at 

terapeuter bruker klinisk skjønn for å evaluere pasientens fremgang i terapien (33, 43). Man 

bør bruke standardiserte spørreskjemaer slik at evalueringen blir mer objektiv. Klinikere som 

tidlig i behandlingsløpet ble gjort oppmerksomme på hvilke pasienter som ble dårligere, klarte 

å justere behandlingen, slik at flere av pasientene endte behandlingen med positivt utfall (33).  

Det trengs mer forskning på negative effekter ved samtaleterapi, både hvilke typer 

bivirkninger som oppstår og hyppigheten av disse. Eksisterende studier ser ut til å ha fokusert 

mest på om samtaleterapien virker eller ikke virker og ikke så mye fokus på eventuelle 

bivirkninger. Studiene bør inneholde en klar definisjon på hva som menes med negative 

effekter og beskrivelse av de negative effektene som pasientene i studiet rapporterte. Dette 

blir lettere å gjøre på en systematisk og god måte dersom man er enig om begrepsapparatet. 

Studiene bør gjøres enten med intervju eller spørreskjema. I begge tilfeller må det være klare 

og tydelige spørsmål, som ikke er gjenstand for tolkning. For å få en høyest mulig svarprosent 

bør det ikke ta for lang tid å fylle ut skjemaet. Spørreskjemaene må inkludere spørsmål om 

diagnose og behandlingsform, slik at man i studien også kan kategorisere pasientene etter 

diagnose. Om pasientene i tillegg får medikamentell behandling bør dette også komme frem i 

studien. Det vil bli lettere å sammenligne resultater i studier gjort på negative effekter ved 
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samtaleterapi og hyppigheten av disse, dersom studiene bruker et felles begrepsapparat og en 

bedre metodologi. Følgelig er det viktig å lage systematiske og standardiserte studier som 

følger et felles sett med regler når man skal undersøke negative konsekvenser ved 

samtaleterapi. På denne måten blir det lettere å sammenligne resultatene de ulike studiene 

genererer. Her er det mye å lære fra systematikken som blir brukt i studier på medisiner. 

En videre konsekvens av oppnådd enighet av begrepsapparatet, opplæring og fokus på 

negative effekter samt standardiserte studier vil også kunne føre til at man kan avdekke hvilke 

pasienter som ikke bør få samtaleterapi. Dermed kan man unngå å påføre disse pasientene 

potensiell skade. Man vet fra tidligere studier at pasienter med borderline, tvangslidelse, 

alvorlig interpersonlige vanskeligheter, pasienter som er lite motivert eller som har 

forventinger om at psykoterapi skal være smertefritt, har vist seg å være i risikogruppen for å 

utvikle negative effekter (22). Videre forskning på dette er viktig for å få mer kunnskap om 

hvilke pasienter som er spesielt utsatt for negative effekter. Da kan terapeutene følge opp 

disse pasientene tettere slik at dersom negative effekter skulle oppstå, så blir det oppdaget. I 

tillegg kan pasientene i risikogruppen få informasjon om at bivirkninger kan oppstå slik at de 

er forberedt på dette. Det at pasienter er forberedt på at visse negative effekter kan oppstå, kan 

være med på å forhindre unødvendige drop-outs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Konklusjon: 
Forskningen viser at det ikke eksisterer en konsensus på hva som ligger i begrepet negative 

effekter ved samtaleterapi. Dette fører til at det også blir vanskelig å gjøre studier på 

hyppighet. Mine resultater viser at 5-15 % av pasienter som får samtaleterapi opplever 

negative effekter. Metodologisk svake studier og manglende konsensus gjør at det er 

vanskelig å sammenligne resultatene i de få studiene som er gjort på hyppigheten av negative 

konsekvenser ved samtaleterapi. Mer forskning på feltet er nødvendig og det er viktig at det i 

fremtiden lages en konsensus på hva som ligger i begrepet negative effekter og at denne 

konsensus brukes i fremtidige studier slik at resultatene i studiene blir mer sammenlignbare.   
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