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Sammendrag 
Forfatter: Marta Søvde 

Tittel: Hvor ofte bør man gå i terapi? En systematisk litteraturgjennomgang av timefrekvens i 

poliklinisk psykologisk behandling av voksne 

Veiledere: Margrethe Seeger Halvorsen og Erik Stänicke 

 

Innledning: I denne systematiske litteraturgjennomgangen undersøkes betydningen av 

timefrekvens for utfall i poliklinisk psykologisk behandling av voksne. Hva er optimalt med 

tanke på hvor ofte man bør gå i terapi? Alle terapiforløp opptrer med en viss timefrekvens. I 

en rapport fra Norsk Psykologforening (2019) oppgir flere psykologer at de opplever å ikke få 

gitt hyppig nok behandling til at den er virksom. Litteraturgjennomgangen legger 

innledningsvis frem litteratur basert på hva vi vet om grunnlaget for hvilken timefrekvens det 

er vanlig å praktisere i dag, historisk utvikling og ulike terapiretningers syn på frekvens, samt 

mulige årsaker til hvorfor timefrekvens kan vise seg å være viktig.  

Metode: For å belyse problemstillingen ble det utført et systematisk litteratursøk i 

søkemotorene OVID PsycInfo og OVID MedLine. Totalt 969 treff ble gjennomgått. 17 

studier møtte inklusjonskriteriene og danner grunnlaget for resultatene.  

Resultater: Resultatene er til dels motstridene. Noen studier konkluderer med at timefrekvens 

ikke har noe å si, mens andre finner en sterk betydning av timefrekvens på behandlingsutfall. 

Den metodologiske kvaliteten på studiene er blandet og det store spennet i de inkluderte 

studienes design, gjør det vanskelig å trekke entydige konklusjoner. Samtidig ser vi en trend 

mot at hyppigere timefrekvens gir raskere symptomlette for pasientene.  

Diskusjon/konklusjon: Resultatene er drøftet opp mot teori og annen forskning. At mer 

frekvent behandling kan gi raskere symptomlette, er et funn som er av betydning både for den 

enkelte og på et samfunnsøkonomisk plan. Trolig kan økt timefrekvens for noen gjøre det 

lettere å akseptere behandlingen, samtidig som det er flere klientfaktorer det er viktig å ta i 

betraktning. Det kan også tenkes at diagnose, terapiretning og forhold ved klienten har noe å 

si. Timefrekvens fungerer kanskje som en fellesfaktor eller viktig medierende og/eller 

modererende faktor på forhold som læring, hukommelse og den terapeutiske alliansen – alle 

aspekter som er av stor betydning for den terapeutiske prosessen og da også terapiens utfall. 

Det trengs mer forskning på betydningen av timefrekvens for å kunne si noe med større 

sikkerhet om hvor ofte man bør gå i terapi. Slik forskning kan muligens gi svar som bidrar 

med viktige kliniske implikasjoner. 
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1 Innledning 
1.1 Frekvens av behandling 
Etter selv å ha gått i terapi, og pratet med flere andre som har gjort det, begynte jeg å bli 

opptatt av behandlingsfrekvens. Hva er optimalt med tanke på hvor ofte man bør gå i terapi? 

Har det noe å si på om man møtes flere timer i uken til forskjell fra for eksempel én time hver 

tredje uke? Det siste året har jeg også sett mine nyutdannede psykologvenner blir ansatt i 

helseforetak med krav om minst én til to nye pasienter hver uke. Etterhvert som listene fylles 

opp, blir det vanskeligere og vanskeligere å møte pasientene én gang i uka, som gjerne har 

blitt sett på som en gullstandard. Jeg merket selv at det var annerledes å møte terapeuten min 

annenhver, fremfor hver uke. Men hvorfor er det sånn? Og på hvilken måte har 

behandlingens frekvens noe å si? Med bakgrunn i disse spørsmålene ble jeg nysgjerrig på hva 

forskningen sier om betydningen av timefrekvens for utfall i psykoterapi. 

 

For å unngå konseptuelle misforståelser i forskningen er det nyttig å basere seg på tydelige 

definisjoner av relevante begreper. I Bergin and Garfields Handbook of Psychotherapy and 

Behavior Change definers psykoterapi som  “… (1) a relation among persons, engaged in by 

(2) one or more individuals defined as needing special assistance to (3) improve their 

functioning as persons, together with (4) one or more individuals defined as able to render 

such special help” (Orlinsky & Howard, 1978, s. 284). 

 

Som vi ser ut ifra definisjonen til Orlinsky og Howard (1978) består psykoterapi av et møte 

og en relasjon mellom mennesker, hvor den ene trenger hjelp til å kunne fungere bedre, av 

noen som har kompetanse til å gi en slik hjelp. Aldri før har det blitt forsket så mye på ulike 

terapimodeller og psykoterapi som nå. Psykoterapiforskningen oppsummert konkluderer med 

at terapi har en positiv effekt på en rekke ulike klienter. Disse funnene er både statistisk 

signifikante og klinisk meningsfulle (Lambert, 2013a). Det har skjedd en stor utvikling 

innenfor psykoterapiforskningen og ønsket er å i større grad kunne forstå hvilke faktorer som 

fører til at klienter blir bedre (Lambert, 2013b, s. 3).  

 

Forskningen har både fokusert på spesifikke faktorer og fellesfaktorer i psykoterapi. 

Spesifikke faktorer refererer til ulike terapimodeller og effekten av ulike metoder, mens 

fellesfaktorer er virksomme faktorer i terapi, som ikke er spesifikke for en bestemt type 
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terapeutisk tilnærming (Nissen-Lie, 2013). Et av de mest tankevekkende funnene er at de 

ulike terapitilnærmingene stort sett er like virksomme for de fleste klienter (Hubble, Duncan, 

Miller, & Wampold, 2010; Lambert & Ogles, 2004; Luborsky, Singer, & Luborsky, 1975; 

Smith, Glass, & Miller, 1980). Dette funnet har blitt kalt «the Dodo bird effect» 

(Rosenzweig, 1936), basert på sitatet fra det kjente eventyret til Lewis Carrolls (1865) Alice’s 

adventures in wonderland, hvor Dodo-fuglen til sist sier at «alle har vunnet og alle må få 

premie».  Andre viktige og interessante funn er blant annet betydningen av terapeuten som 

person (se f.eks. Blatt, Zuroff, Quinlan, & Pilkonis, 1996; Crits-Christoph et al., 1991; 

Luborsky, McLellan, Diguer, Woody, & Seligman, 1997), behandlingsrelasjonen (se f.eks. 

Norcross & Wampold, 2011; Orlinsky, Rønnestad, & Willutzki, 2004), klientens bidrag 

(Orlinsky et al., 2004) og terapeutiske intervensjoner som støtte (Farber & Lane, 2001; 

Orlinsky & Howard, 1978), korrigerende erfaringer (Pachankis & Goldfried, 2007), 

eksponering (Weinberger & Rasco, 2007) og tilbakemelding (se f.eks. Lambert et al., 2003).  

 

Forskere har også vært interessert i rammene for behandling, altså hvor lenge, hvor mye og 

hvor ofte man bør gå i terapi. Rammene for behandling er både klinisk og teoretisk 

interessant og noe vi vet berører både klienter, terapeuter og politikere (Lambert, 2013a). 

Denne forskningen refereres ofte til som «dose-respons» forskning. Uttrykket «dose-respons» 

er hentet fra den farmakologiske litteraturen og handler om forholdet mellom «dose» 

behandling og den påfølgende sannsynligheten for bedring (Robinson, Delgadillo, & Kellett, 

2019). Howard, Kopta, Krause, og Orlinsky (1986) var noen av de første til å peke på dette 

forholdet og undersøke denne effekten. I en meta-analyse basert på 2431 klienter fra publisert 

litteratur over en 30-års periode, observerte de at forholdet mellom antall timer behandling og 

påfølgende utfall lignet på utfallet av mange medisiner – et positivt forhold karakterisert med 

en negativt akselererende kurve. Det vil si at jo mer terapi, desto større er sannsynligheten for 

å bli bedre, men at denne effekten avtar ved høyere doser. Forskerne fant også indikasjoner 

på at den største terapeutiske endringen skjer tidlig i behandlingsløpet, som oftest i løpet av 

de første åtte timene. Siden meta-analysen til Howard et al. (1986) har flere studier undersøkt 

dose-respons forholdet i randomiserte kontrollerte studier (se f.eks. Barkham et al., 1996) og 

naturalistiske settinger (se f.eks. Hansen, Lambert, & Forman, 2002).  

 

I Bergin and Garfield´s Handbook of Psychotherapy and Behavioral Change oppsummerer 

Lambert (2013a) forskningen og sier at den indikerer at omtrent 50% av klientene vil oppnå 

en klinisk signifikant endring etter 20 timer behandling og etter 50 timer vil 75 % ha oppnådd 
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tilsvarende bedring. Dersom man senker kriteriene for oppnådd bedring til ‘reliabel endring’, 

vil omtrent 50 % av klientene ha oppnådd bedring etter syv timer (Lambert, 2013a). Faren 

med disse funnene er at instanser som er opptatte av å bruke minst mulig penger på terapi, 

kan argumentere for behandlingsløp som ikke er lengre enn syv timer, da mange klienter vil 

ha oppnådd en reliabel endring med det timeantallet. Samtidig poengterer Lambert (2013a) 

videre at det å begrense behandlingen til mindre enn 20 timer, betyr at rundt 50 % av 

klientene ikke vil oppnå tilstrekkelig bedring av terapien. Dette er et faktum som både de som 

organiserer helsehjelpen og terapeutene som gir den, bør være seg bevisst. I en helt ny 

litteraturgjennomgang fant også Robinson et al. (2019) vedvarende støtte for forholdet 

mellom antall timer og sannsynligheten for å respondere positivt på behandlingen. De 

konkluderer med at vi fortsatt, i dag, ser en trend med avtagende gevinst parallelt med at 

antall timer behandling øker. Dose-respons forskningen foreslår at man vil få den beste 

kvaliteten på behandlingen ved å observere hver klients behandlingsrespons og helsetilstand, 

heller enn vilkårlige eller teoridrevne begrensninger (Lambert, 2011).  

 

Forholdet mellom dose og respons i psykoterapi har, som vi har sett, blitt undersøkt mye. 

Samtidig det er få studier som har inkludert timefrekvens som en komponent i 

psykoterapeutisk «dose» (Erekson, Lambert, & Egget, 2015). Litteraturen på dose-respons 

forskningen har typisk målt dose som antall timer klientene har deltatt på, uten å ta i 

betraktning antall dager eller uker det har tatt å fullføre behandlingen. Dose kombinert med 

antall dager eller uker det tar å fullføre timene, kan vi kalle timefrekvens (Reese, Toland, & 

Hopkins, 2011).  

 

For å lettere forstå betydningen av timefrekvens, kan vi bygge videre på analogien hvor vi 

sammenligner dose-respons forholdet innenfor psykoterapeutisk behandling med en 

medisinsk modell. Når man får en resept fra legen på en medisin man skal ta, vil man også få 

informasjon som både inkluderer hvor mange piller man skal ta (analogt til totalt antall timer 

terapi) og hvor ofte man skal ta dem (analogt til timefrekvens). Å ta en pille hver dag i 30 

dager vil sannsynligvis ha en annerledes effekt på kroppen enn å ta tre piller i 10 dager eller 

én pille i uka i åtte måneder. På samme måte som ulik dosering for medisin kanskje endrer 

hvordan medisinen virker, påvirker kanskje timefrekvens strukturen og mekanismene i 

psykoterapi på en måte som er av betydning for behandlingsutfallet (Erekson et al., 2015)?  
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1.2 Begrepsavklaring 
I litteraturen er det flere ord som blir brukt for å beskrive hvor mange dager eller uker det tar 

å fullføre en behandling. Ord som går igjen er blant annet timefrekvens, behandlingsfrekvens, 

behandlingsintensitet, hyppighet, konsultasjonshyppighet og intensitet. For ordens skyld 

velger jeg i denne oppgaven å konsekvent bruke ordene «timefrekvens» og «frekvens», 

uavhengig av hvilke ord som opprinnelig er brukt i de ulike studiene.  

 

1.3 Avgrensning 
Jeg vil i denne oppgaven se på hva forskningen sier om timefrekvens opp mot 

behandlingsutfall. Behandlingsutfall er et vidt begrep og kan defineres både bredt og smalt. 

Som vi skal se finnes det ulike måter å forstå bedring på. Man kan være opptatt av alt fra 

symptomlette, selvutvikling, selvfølelse, mellommenneskelige relasjoner og fungering på 

jobb til det ubevisste, selvinnsikt og regresjon. I denne litteraturgjennomgangen har de 

inkluderte studiene stort sett målt utfall som symptomlette. Dette er et relativt smalt 

utfallsmål. Denne oppgaven legger det empiriske til grunn og er på den måten begrenset til de 

studiene som er inkludert i gjennomgangen. Det gjør at utfall i hovedsak blir forstått som 

symptomlette. Det er mulig at betydningen av frekvens kan variere, alt etter hvordan man 

måler utfall. Dette er noe jeg vil komme tilbake til i diskusjonsdelen av oppgaven.  

 

Jeg har valgt å avgrense litteraturgjennomgangen til å gjelde poliklinisk behandling av 

voksne. Selv om fokuset er på behandling i poliklinikk, vil resultatene trolig også være 

relevante for privatpraktiserende behandlere og eventuelt andre som treffer klienter på 

regelmessig basis i psykoterapeutisk øyemed. I litteratursøket fant jeg tre studier som 

omhandler behandling av barn. Disse studiene var både gamle og med variable funn og siden 

det i tillegg var så få, har jeg valgt å fokusere på voksne og dermed utelukke studier som har 

sett på betydningen av timefrekvens i behandlingen av barn. 

 

På grunn av oppgavens omfang og problemstillingen har jeg også valgt å ikke inkludere 

intensiv behandling i form av hele dager. Jeg er interessert i «vanlig» poliklinisk praksis. Det 

var vanskelig å sette en klar grense for hva som kategoriseres som for intensive 

behandlingsopplegg. Jeg endte opp med å sette en grense på maksimalt 3,5 time per dag som 

inklusjonskriterium i denne litteraturgjennomgangen. Grunnen til at jeg satte grensa på 

akkurat 3,5 time er at noen av de inkluderte studiene opererer med en timefrekvens hvor 
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deltagerne får opp til 18 timer behandling over en periode på fem til syv arbeidsdager. Denne 

grensa gjør at behandlingsopplegg som overskrider dette timeantallet, som f.eks. 

firedagersopplegget i Bergensmodellen (Hansen, Kvale, Hagen, Havnen, & Öst, 2019; Kvale 

et al., 2018), havner utenfor oppgaven. Mer intensive behandlingsformer og 

heldagsbehandling blir en annen måte å organisere behandlingen på og er et eget felt det kan 

være interessant å gjøre en selvstendig litteraturgjennomgang på.  

 

1.4 Oppgavens struktur 
Innledningsvis vil jeg gjøre rede for den historiske utviklingen og ulike terapimodellers syn 

på timefrekvens. Jeg vil deretter komme inn på hvordan historien er formet av politiske 

føringer og forståelsen av evidensbasert praksis, før jeg avslutter innledningen ved å legge 

frem noen synspunkter på hvorfor timefrekvens er viktig og hvorvidt vi kan se på 

timefrekvens som en fellesfaktor, samt presentere problemstillingen. I del to vil jeg fremstille 

det metodiske arbeidet med en beskrivelse av litteratursøket, før jeg i del tre presenterer 

resultatene fra litteratursøket. Funnene vil i del fire diskuteres, før jeg legger frem 

metodologiske betraktninger, kliniske implikasjoner og et mulig fokus for videre forskning.  

 

1.5 Historisk utvikling og ulike terapiretningers syn på 

timefrekvens 
1.5.1 Basert på praksisbasert kunnskap 
Til tross for at timefrekvens tilsynelatende virker å være teoretisk viktig, har antall timer 

terapi per uke i stor grad vært basert på tradisjon og praksisbasert kunnskap heller enn 

forskning (Erekson et al., 2015). Det kan se ut som om interessen for hvor ofte man bør gå i 

terapi har vært et tema som har opptatt mange, men at det har variert i hvor stor grad det har 

blitt forsket på. I de siste fire utgavene av Bergin and Garfields Handbook of psychotherapy 

and behavior change (1986, 1994, 2004, 2013), er de inne på temaet i utgavene frem til og 

med 2004 (5. utgave). I den siste utgaven (6. utgave fra 2013) nevnes det ikke noe om 

frekvens. Det er også en forskjell i måten forskere omtaler fokuset på timefrekvens. I noen 

artikler, fra 80-tallet, påpeker de at det er gjort mye forskning på feltet (se f.eks. Caillier, 

1979), mens det i andre artikler fra samme tidsperiode hevdes at det nesten ikke har vært noe 

fokus på timefrekvens (se f.eks. Kordy, von Rad, & Senf, 1988). Nyere forskning fra de siste 

årene poengterer som sistnevnte, at det er få studier som har tatt i betraktning betydningen av 
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timefrekvens for behandlingsutfall (se f.eks. Erekson et al., 2015; Reese et al., 2011). Mye av 

den tidlige forskningen har blitt kritisert for å bestå av en rekke metodologiske feil og 

mangler (Caillier, 1979). Dette er nok noe av grunnen til den sprikende tilnærmingen til 

forskningsfeltet. Det er likevel interessant at interessen har vært der og fortsatt er der, uten å 

nødvendigvis legge så tydelige føringer for hvordan terapi utføres i dag. 

 

1.5.2 Debatt innen det psykodynamiske miljøet 
For å få en større forståelse rundt temaet, vil det være nyttig å gå tilbake til Freud og 

psykoanalysens opprinnelse. Innenfor det psykodynamiske miljøet har det pågått en debatt, 

som fremdeles eksisterer, angående timefrekvens. 

 

“I work with my patients every day except on Sundays and public holidays – that is, as a rule, 

six days a week” (Freud, 1913, sitert i Frank, 2011). 

 

Som vi ser av sitatet møtte Freud pasientene sine på en daglig basis. Når Freud skrev om 

spesifikke aspekter ved teknikken han brukte, refererte han til dem som tekniske regler 

(Frank, 2011). Det er vanskelig å finne en teoretisk begrunnelse på hvorfor han benyttet seg 

av akkurat denne timefrekvensen. Frank (2011) beskriver at noe av det vi finner er at Freud 

beskriver teknikken (med daglige timer) som den eneste som passet hans måte å være på og 

at han ikke var fremmed for at et annet format kan passe bedre for andre. Freud poengterte 

også at i enkelte saker, eller i fortsettelsen av behandlinger som allerede fungerer bra, kan tre 

dager i uken være nok. I litteraturen ser vi også at Freud mente at man ikke kunne møte alle 

lidelser og pasienter med samme teknikk (Frank, 2011). Samtidig som han poengterer denne 

type fleksibilitet, har også Freud skrevet at klinikere som modifiserte hans måte å jobbe på 

ikke kan kalle seg ekte psykoanalytikere (Frank, 2011).  

 

I 1922 når the International Psychoanalytical Association (IPA) formelt definerte 

«psykoanalyse» som en behandlingsform, beskrev de en prosess bestående av fem timer 

terapi i uken. Dette gjorde også de tidlige lærebøkene i psykoanalyse. Psykoanalytikere som 

jobbet i Europa og Sør-Amerika benyttet seg av femdagersformatet, mens psykoanalytikere i 

USA begynte å eksperimentere med forskjellige format og antall timer per uke. Noen beholdt 

femdagersformatet, noen reduserte til fire timer terapi i uka, mens andre igjen reduserte 

timeantallet ytterligere (Frank, 2011).  
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Freuds utydelighet rundt timefrekvens og diskrepansen i måten han skrev om dette på, la 

grunnlaget for en bitter splid blant psykoanalytikere. For å prøve å løse denne tvisten, satte 

IPA på slutten av 40-tallet opp en gruppe som skulle studere fenomenet. Etter fem år med 

diskusjoner, kunne ikke medlemmene i gruppa komme til enighet. De ble enige om at de var 

uenige og dette resulterte i to leire innfor det psykoanalytiske miljøet i Europa - den engelske 

og den franske skolen (Frank, 2011). Den engelske skolen følger Eitingons modellen, hvor 

det er et krav om en timefrekvens på fire til fem timer i uken, mens man i den franske skolen 

følger den franske modellen som oppfordrer til tre til fire timer per uke (Ferraro, 2011).  

 

Selv om de ble enige om at de var uenige, viser det seg at tematikken rundt hvor ofte man bør 

gå i terapi fortsatte å generere sterke følelser hos mange psykoanalytiske og psykodynamiske 

terapeuter. Barnett (1992) refererer til en debatt på the Conference on Psychoanalysis and 

Psychotherapy – Similarities and Differences publisert av The British Journal of 

Psychotherapy, hvor de ikke kunne diskutere problemstillingen angående det optimale 

timeantallet ordentlig. Følelser, fantasier og misforståelser rundt statusforskjeller forstyrret en 

åpen debatt. 

 

Ferraro (2011) påpeker at argumentene for fire til fem timer terapi i uken er basert på det 

analytiske målet om å nå dypere lag av personligheten til klienten. Lang og hyppig kontakt 

vil være nødvendig for å kunne romme klientens angst og avsløre ubevisste 

karakterproblemer. Hvis ikke, vil det være vanskelig å komme i berøring med klientens 

avhengige og mer sårbare deler, som er avgjørende i en slik prosess. På den andre siden blir 

en så hyppig behandlingsform kritisert fordi den legger grunnlaget for en såkalt regressiv 

avhengighet (Ferraro, 2011). Ved en behandlingsplan med tre timer terapi i uken, hevder 

noen at klientens avhengighet til terapeuten blir mindre (Frank, 2011). Samtidig 

argumenteres det med at en timefrekvens på tre timer i uken fremmer arbeid mellom timene 

og mulighet for større utvikling av autonomi (Ferraro, 2011). Når man ser det europeiske 

psykoanalytiske miljøet under ett, forbi de klare opposisjonene mellom den engelske og den 

franske skolen, kan man si at det er en generell enighet om at målet er å legge til rette for de 

rammene som trengs for å kunne skape en psykoanalytisk prosess. En analytisk prosess 

handler blant annet om å skape et rom hvor klienten får mulighet til å assosiere fritt, og 

overkomme hindringene for å gjøre nettopp dette, samtidig som terapeuten prøver å lytte uten 

å dømme eller trenge seg på klientens opplevelse (Richards, 1997). Med dette i tankene er de 
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enige om at tre timer i uken er et minimum (Conrotto, 2011). IPA poengterer også at tre til 

fem timer terapi i uken er ønskelig, selv om det i noen tilfeller kan være nødvendig å avvike 

fra dette (Schmidt-Hellerau, Szönyi, & Hartke, u.å.). 

 

Som vi ser har det siden psykoanalysens opprinnelse pågått en debatt angående hvor ofte man 

bør gå i terapi. Psykoanalytikere har vært delt i synet på dette i over 50 år og er det fortsatt. 

Grunnlaget for debatten handler mye om hvordan Freud skrev om timefrekvens, samt tanker 

rundt behandlingens mål og konsekvenser. Det finnes per i dag ikke forskning som sier noe 

om optimal timefrekvens i psykoanalytisk behandling.  

 

1.5.3 Andre terapiretninger 
I dag finnes det flere hundre ulike terapiretninger. Mange med tilhørende manualer og 

retningslinjer for behandling. Det vil være alt for omfattende å gå inn i hver av disse og se på 

hva de sier om timefrekvens. Når jeg har lett etter litteratur på et mer overordnet plan 

innenfor andre terapiretninger enn psykodynamisk terapi, er det vanskelig å finne noe konkret 

angående hvor mange timer behandling som bør tilbys hver uke. Jeg har gått gjennom flere 

håndbøker, blant annet innen kognitiv atferdsterapi, humanistisk terapi, emosjonsfokusert 

terapi og integrativ terapi. Det eneste stedet jeg kunne finne noe eksplisitt om frekvens var i 

The Massachusetts General Hospital Handbook of Cognitive Behavioral Therapy (2016). Der 

beskrives kognitiv atferdsterapi (CBT) som en tidsbegrenset behandling, hvor det ofte blir 

satt opp én time i uka, for deretter å trappe gradvis ned (f.eks. til hver andre uke eller én gang 

i måneden) mot slutten av behandlingen (Calkins, Park, Wilhelm, & E. Sprich, 2016). Det er 

ikke nevnt noe om hvorvidt denne anbefalingen er basert på teori, forskning eller 

praksisbasert kunnskap. Når vi ser på arbeidet til en av den kognitive terapiens grunnleggere, 

Aron Beck, anbefaler han i den tidlige depresjonsmanualen at man i starten av et 

behandlingsforløp bør ha en timefrekvens på to timer i uken (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 

1979). Men som vi ser ut ifra kapittelet til Calkins et al. (2016) i The Massachusetts General 

Hospital Handbook of Cognitive Behavioral Therapy beskriver de rammene for kognitiv 

atferdsterapi med en timefrekvens på stort sett én gang i uken eller sjeldnere. Når det gjelder 

frekvens innenfor de humanistiske terapiretningene kunne jeg ikke finne noe konkret om 

dette verken i The Handbook of Humanistic Psychology: Theory, Research, and Practice 

(2015) eller Humanistic psychotherapies: Handbook of research and practice (2016). Heller 

ikke i I Clinical handbook of emotion-focused therapy (2019) står det noe eksplisitt angående 
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timefrekvens. Jeg har også sett gjennom flere håndbøker innen integrativ terapi (i.e., 

Norcross, 1986; i.e.,Norcross & Goldfried, 2005) og heller ikke her finnes det noen konkrete 

anbefalinger med tanke på frekvens. Dette, at det finnes så lite klare retningslinjer med tanke 

på timefrekvens innenfor flere av de store terapiretningene, er i seg selv et interessant funn.  

 

1.5.4 Historien er formet av politikken 
Kraft, Puschner, og Kordy (2006) fant at klientene i sin studie, hvor det ble gitt både 

psykodynamisk-, psykoanalytisk- og kognitiv atferdsterapi, gjennomsnittlig deltok på mindre 

enn én time terapi i uken, uavhengig av terapeutens teoretiske orientering. Det kan altså se ut 

til at antall timer behandling i uka ikke nødvendigvis er formet at teoretisk forankring og 

terapeutisk tilnærming. Frosch (2011) hevder at historien i mange tilfeller er formet av 

politiske føringer og kanskje det er akkurat det vi ser i dette tilfellet. Av praktiske grunner har 

problemstillingen hva handler om timefrekvens blitt redusert til et praktisk spørsmål for 

klienter og helseforsikringsselskaper (hovedsakelig i USA), heller enn å bygge på forskjeller i 

behandlingseffekt når man sammenligner få, til forskjell for flere timer terapi per uke (Frank, 

2011). Både i land som Norge, hvor det offentlige helsevesenet overordnet er styrt av 

offentlige helseforetak, og i land som USA, hvor psykologisk hjelp i stor grad er organisert 

basert på helseforsikring, er det et felles ønske om å gjøre behandlingene så korte og 

kostnadseffektive som mulig (Drake & Latimer, 2012). Dette har igjen påvirket den 

behandlingen som tilbys og hvordan vi praktiserer faget vårt i dag. 

 

For eksempel ser vi at det i dag er mer akseptert å starte med en lavere timefrekvens innenfor 

det psykoanalytiske miljøet enn for eksempel på 80-tallet (Monari & Resele, 2011). Vi ser 

også en nedgang i antall psykoanalytikere som jobber innen offentlig helsevesen. I 1996 

jobbet en tredjedel av medlemmene i APsaA (American Psychoanalytic Association) i en 

offentlig helseorganisasjon, mens det i 2011 hadde sunket til en femtedel. Det kan tenkes at 

denne nedgangen i stor grad skyldes de pålegg og betingelser som preger de offentlige 

helsetjenestene. De psykoanalytiske terapeutene som jobbet innenfor offentlig helsevern 

virket mindre fornøyd i jobben, de kunne ikke ha like mange klienter i psykoanalytisk 

behandling og måtte møte klientene sjeldnere enn det som var tilfelle hos kollegaer utenfor 

det offentlige (Monari & Resele, 2011).  
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1.5.5 Evidensbasert praksis og organisering av helsevesenet 
Ettersom tredjeparts betalere har blitt mer fremtredende i måten vi organiserer psykisk 

helsevern på, har det, i tillegg til et ønske om å gjøre behandlingene så korte og 

kostnadseffektive som mulig, blitt lagt større vekt på forsyning av evidensbaserte 

behandlingsformer (Drake & Latimer, 2012). I noen empirisk støttede behandlinger kan man 

finne en viss støtte for en bestemt type timefrekvens. Når en behandling har fått nok empirisk 

støtte til å bli kalt «evidensbasert», kan vi anta at den beste måten å gi denne behandlingen på 

også inkluderer timefrekvens og at det skal stå noe om dette i behandlingsmanualen. Divisjon 

12 i APA (American Psychological Assosiation) har utformet et informasjonsskriv som 

omhandler evidensbaserte behandlinger. Her er det 56 behandlingsformer som sier noe om 

timefrekvens og 46 av disse spesifiserer at behandlingen bør gis ukentlig eller oftere, spesielt 

tidlig i behandlingsforløpet (Erekson et al., 2015). 

 

I flere manualbaserte empirisk støttede behandlinger for angst og posttraumatiske 

stresslidelser anbefales det en timefrekvens på to timer terapi i uken (se f.eks. Foa, Yadin, & 

Lichner, 2012; Resick, Nishith, Weaver, Astin, & Feuer, 2002). Videre har også forskning 

gjort på kognitiv prosseseringsterapi for PTSD (cognitive processing therapy, CPT; Resick & 

Schnicke, 1992) og eksponeringsterapi for PTSD (prolonged exposure, PE; Foa, Rothbaum, 

Riggs, & Murdock, 1991) operert med to timer per uke (se f.eks. Foa et al., 1991; Resick et 

al., 2002; 2015). Andre studier på PTSD har hatt en timefrekvens på én gang per uke (se 

f.eks. Bryant et al., 2008; Galovski, Blain, Mott, Elwood, & Houle, 2012). Til tross for de 

tydelige protokollene brukt i disse randomiserte kontrollerte studiene, kan klientene endre og 

avlyse timer, noe som påvirker hvor ofte de kommer i terapi. Denne tendensen til å endre og 

avlyse timer førte til at man i protokollene begynte å benytte seg av retningslinjer på 

maksimal tid som var tillat å bruke på å fullføre behandlingen. For eksempel prøvde Resick 

et al. (2008) å få deltakerne i studien til å komme til terapi to ganger i uken i seks uker. Men 

for å ta høyde for at deltakerne kunne endre og avlyse timer, satte de et krav om at 

behandlingen måtte fullføres innen 12 uker. 

 

Selv om en klient skulle møte til alle de oppsatte timene, er det ikke nødvendigvis slik at 

protokollen i de empirisk støttede behandlingene blir fulgt. Spoont, Murdoch, Hodges, og 

Nugent (2010) fant blant annet at en protokoll for traumefokusert behandling, hvor det var 

spesifisert at behandlingen burde gis to ganger i uka, sjeldent ble fulgt i klinisk praksis og at 
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dette ikke var klientens feil. I klinikken blir behandlingen oftere gitt én gang i uka eller 

sjeldnere, i stor grad på grunn av ulike krav og tilgjengelige ressurser. Pålegg som for mange 

klienter, krav om dokumentering, for få ansatte og så videre gjør at man kanskje ikke har 

mulighet for å tilby en hyppigere timefrekvens (Finley et al., 2015).  

 

I en rapport utarbeidet av Norsk Psykologforening i mai 2019 kommer det også frem at 

mange av psykologene opplever at de ikke får gitt hyppig nok behandling. Psykologene som 

var med i undersøkelsen rapporterer at minst 24 % av klientene ikke får behandling med tett 

nok timefrekvens til at det er virksomt (Norsk Psykologforening, 2019, s. 1). Grunnen til at 

de ikke opplever å få gitt god nok behandling ser ut til å skyldes ulike forhold som blant 

annet pakkeforløp, aktivitetskrav, ventetidskrav, krav om lavere avslagsrate og arbeid med 

koding (Norsk Psykologforening, 2019, s. 9). Dette gjør at man kan lure på hvorvidt effekten 

man henter fra randomiserte kontrollerte studier, egentlig er mulig å generalisere over i 

klinisk praksis. Hvor evidensbasert er egentlig den behandlingen man gir, dersom den i 

utgangspunktet er gitt minst én gang i uka da den ble undersøkt under eksperimentelle 

forhold, mens det i praksis er vanskelig å opprettholde denne timefrekvensen? Som rapporten 

fra Norsk Psykologforening indikerer, opplever mange terapeuter at de ikke får møtt 

klientene sine ofte nok. Selv om de da baserer praksisen sin på empirisk støttede 

behandlingsmodeller, er det ikke nødvendigvis slik at behandlingen som faktisk gis gir de 

samme resultatene som da behandlingsmodellen ble forsket på. Selv om klientene selv kan 

unnlate å dukke opp til timer, kan det virke fra rapporten til Norsk psykologforening at 

grunnen til lavfrekvent behandling er sammensatt og at den i stor grad bunner i politiske 

pålegg og indisier. Dette gjør at spørsmålet om timefrekvens også blir en helsepolitisk 

problemstilling og høyst relevant.  

 

1.6 Hvorfor er timefrekvens så viktig? 
En måte å forstå hvordan timefrekvens påvirker utfall av terapi, er ut i fra den generiske 

modellen, først utarbeidet av Orlinsky og Howard (1986). Basert på empiri, skisserte de en 

overordnet struktur for psykoterapi på tvers av teoretiske modeller. I 2009 publiserte Orlinsky 

en oppdatert versjon (Orlinsky, 2009). Modellen foreslår at all psykoterapi er basert på en 

terapeutisk kontrakt («terapeutic contract»). Med utgangspunkt i samarbeidet mellom 

terapeut og klient består den terapeutiske kontrakten av behandlingsmål, metode for å nå 

målet, kostnader og organisering av terapien. Den terapeutiske kontrakten påvirker de 
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terapeutiske operasjonene («terapeutic operations») og det terapeutiske båndet («terapeutic 

bond»), som illustrert i figur 1. Terapeutiske operasjoner blir definert som tekniske aspekter 

ved terapien og inkluderer klientens presentasjon av hva han eller hun strever med, samt 

terapeutens intervensjoner og måten klienten responderer på disse. Det terapeutiske båndet er 

alliansen mellom terapeut og klient. Man antar at den terapeutiske kontrakten, de terapeutiske 

operasjonene og det terapeutiske båndet sammen, etter hver terapitime, fører til positive eller 

negative effekter som klienten tar med seg inn i livet. Videre fører disse effektene til en 

reduksjon eller økning i klientens symptomer.  

 

 

Figur 1. Den generiske modellen for psykoterapi (The generic model of psychotherapy, 

Orlinsky, 2009) 

 

Med tanke på planlegging og strukturering av terapi, som er en del av den terapeutiske 

kontrakten, kan man teoretisk sett tenke seg at timefrekvens har en direkte effekt på de 

terapeutiske operasjonene og det terapeutiske båndet. Forholdet mellom tiden som går fra én 

time til den neste og effekten av de terapeutiske operasjonene er fortsatt lite kjent (Erekson et 

al., 2015). Samtidig kan man tenke seg at det er av betydning. For det første kan man anta en 
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positiv effekt av terapien dersom tiden mellom timene ikke blir for lang. Dette handler om 

læring. Støttet av atferdsteori, vet vi at den beste måten å lære ny atferd, er ved gjentagende 

forsterkninger. Dersom psykoterapi blir forstått som forsterkning av mer adaptiv atferd, vil 

det ved lenger tidsrom mellom timene oppstå mindre læring (Erekson et al., 2015). I dag vet 

vi at nevroner som trengs for læring, må aktiveres på nytt innen fem dager for å føre til 

stabile endringer (Henn & Vollmayr, 2004). Ved økt behandlingsfrekvens vil disse nevronene 

bli aktivert og man kan forvente en brattere læringskurve og da også et bedre 

behandlingsutfall.  

 

For det andre kan man også tenke seg at økt behandlingsfrekvens kan spille positivt inn på 

hukommelsen (Leversen, 2013). Mange klienter rapporterer hukommelses- og 

oppmerksomhetsvansker (se f.eks. Weiser et al., 2004). Ved hyppigere konsultasjoner er det 

tenkelig at klientene vil kunne huske mer, noe som vil ha påvirkning på de terapeutiske 

operasjonene og som på den måten legger til rette for at klienten også kan få større utbytte av 

terapien.  

 

For det tredje kan en mindre frekvent behandling trolig sette en demper på utviklingen av, og 

stabiliteten ved, alliansen mellom terapeut og klient. Det terapeutiske båndet har vist seg å 

være en viktig fellesfaktor (se f.eks. Lambert, 2013a). Dersom tiden mellom hver terapitime 

øker, kan klienten og terapeuten føle seg mindre involvert og påkoblet hverandre og terapien. 

Å møtes med større intervall mellom timene kan trolig kommunisere til klienten at terapeuten 

er for opptatt for han eller henne, at klientens problem ikke er viktige nok for terapeuten eller 

at terapeuten ikke erkjenner klienten lidelse. Dersom klienten opplever det slik, kan det 

potensielt forstyrre de positive tilbakemeldingene og empatien som formidles av terapeuten 

(Erekson et al., 2015). Cuijpers, Huibers, Ebert, Koole, og Andersson (2013) påpeker at 

hyppigere konsultasjoner kan legge grunnlaget for at den terapeutiske alliansen utvikler seg 

raskere, noe som trolig er gunstig for behandlingsforløp og utfall.  

 

I tillegg til de tre overnevnte aspektene som kan si noe om hvorfor timefrekvens er viktig, 

peker Leversen (2013) på et fjerde element. Aktiviteten «å komme i terapi» kan 

sannsynligvis i seg selv være av betydning. For eksempel vet vi at aktivitet er en faktor som 

er viktig i behandling av depresjon (se f.eks. Dunn, Trivedi, Kampert, Clark, & Chambliss, 

2005). Man kan da tenke seg at det å komme i terapi oftere vil ha en positiv effekt, spesielt i 

møte med denne gruppen klienter, men kanskje også hos klienter med andre lidelser.  
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Som vi ser kan det virke som om timefrekvens er en viktig faktor som påvirker flere aspekter 

ved terapeutisk behandling. Læring, hukommelse, den terapeutiske alliansen og aktiviteten i 

seg selv er trukket frem her. Dette er alle elementer som er viktige for selve terapiprosessen.  

 
1.7 Fellesfaktor? 
Som nevnt har psykoterapiforskningen gitt oss godt dokumentert kunnskap for at psykoterapi 

har effekt og at de ulike tilnærmingene omtrent er like effektive for de fleste klienter 

(Lambert, 2013a). Disse generelle funnene kan forklares på ulike måter. Den forklaringen 

som har fått mest oppmerksomhet går ut på at alle terapeutiske behandlinger består av et sett 

virksomme fellesfaktorer. Tanken er at disse fellesfaktorene fungerer på et overordnet nivå 

og ikke kan ses som en spesifikk endringsmekanisme innenfor én bestemt retning (Lambert, 

2013a).  

 

Goldfried (1980, 2009) foreslår en måte å forstå dette på, ved å se på ulike abstraksjonsnivå i 

det terapeutiske arbeidet. På det øverste nivået finner vi det teoretiske rammeverket, som 

beskriver hvorfor og hvordan endring forekommer, og den filosofiske holdningen om 

hvordan mennesker fungerer. I søken etter noe felles, er det lite sannsynlig at man finner det 

her, da det finnes utallige forskjeller på disse områdene bare innad i de ulike terapeutiske 

orienteringene. På det nederste nivået har vi de terapeutiske teknikkene eller kliniske 

prosedyrene, som er det som faktisk blir gjort i de kliniske intervensjonene. Selv om vi her 

kan finne noe felles på tvers av de terapeutiske retningene (som for eksempel rollespill, 

stressmestring og lignende), er det lite sannsynlig at slike likheter vil avsløre noe mer enn 

trivielle likhetstrekk. Goldfried foreslår videre at området hvor det er størst sannsynlighet for 

å finne meningsfull enighet, er på et abstraksjonsnivå mellom teori og teknikk, som er han 

kaller kliniske strategier (clinical strategies) eller felles endringsprinsipper (principles of 

change) (Goldfried, 1980, 2009).  

 

Forklaringen med et sett fellesfaktorer eller felles endringsprinsipper er også den forståelsen 

som har de tydeligste implikasjonene for klinisk praksis. Idéen om et sett fellesfaktorer er 

ikke bare basert på empirien som viser at det ikke er en tydelig komparativ effekt mellom 

ulike terapiretninger. Forslaget har også forankring i prosess-utfallsstudier, som ser på hvilke 

elementer som er aktive i selve psykoterapiprosessen (Lambert, 2013a).  
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Som vi har sett kan det virke som om timefrekvens påvirker flere elementer i den terapeutiske 

prosessen. Vi kan også spekulere i om timefrekvens i seg selv er en fellesfaktor, som er 

virksom på tvers av ulike terapiformer, eller om den fungerer som en viktig medierende 

faktor og/eller moderator i behandlingen. Ved å direkte påvirke de terapeutiske operasjonene 

og det terapeutiske båndet, kan det tenkes at timefrekvens fungerer som en medierende faktor 

på forholdet mellom de terapeutiske operasjonene og utfall og som en modererende faktor på 

forholdet mellom den terapeutiske alliansen og behandlingsutfall. Dersom det er slik, vil det i 

så fall ha stor betydning for hvordan vi organiserer den psykiske helsehjelpen vi gir.  

 

1.8 Problemstilling 
Ved å gjøre en systematisk litteraturgjennomgang, ønsker jeg i denne oppgaven å undersøke 

hvorvidt timefrekvens har noe å si for utfallet av terapi. Med utgangspunkt i dette, ble 

følgende problemstilling utarbeidet: 

 

Hva sier forskningen om betydningen av timefrekvens for utfall i psykoterapi? 
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2 Metode 
2.1 Om systematisk litteraturgjennomgang  
Ifølge Fink defineres en litteraturgjennomgang som «en systematisk, eksplisitt og 

reproduserbar metode for å identifisere, evaluere og samle eksisterende nedtegnet arbeid 

produsert av forskere og praktikere» (referert i Booth, Sutton, & Papaioannou, 2016, s. 9-10). 

En litteraturgjennomgang skal altså svare på et forskningsspørsmål basert på en 

sammenfatning av den forskningen som eksisterer på området i dag. Det finnes flere ulike 

litteraturgjennomganger (Booth et al., 2016). Da jeg først gjennomførte et undersøkende søk i 

Google Scholar, så jeg at området jeg ønsket å oppsummere viser seg å være et relativt smalt 

felt. Jeg fant få randomiserte kontrollerte studier og mye av litteraturen var gammel. For å 

dekke det som finnes på feltet så jeg et behov for å gå bredt ut. Basert på dette valgte jeg å 

benytte meg av en blandet metode («mixed method») litteraturgjennomgang, som er en 

litteraturgjennomgang hvor man kan inkludere studier av ulik art. På denne måten prøver jeg 

å sammenfatte det som finnes av forskning på timefrekvens, uavhengig av hvilken metode 

eller hvilket studiedesign som er brukt. Jeg inkluderer derfor en rekke ulike typer studier og 

design, for å på best mulig måte prøve å sammenfatte det vi vet og evt. se på hva vi ikke vet. 

Til forskjell fra litteraturgjennomganger som baserer seg på én type metode, gir blandet 

metode litteraturgjennomganger potensielt et mer helhetlig bilde av forskningsfeltet (Grant & 

Booth, 2009).  

 

Som kommende psykolog skal jeg også arbeide ut ifra prinsipperklæringen om evidensbasert 

psykologisk praksis. Prinsipperklæringen ble godkjent for American Psychological 

Assosiation (APA) i 2005 og i 2007 sluttet også Norsk Psykologforening seg til erklæringen 

(Norsk Psykologforening, 2007). Evidensbasert psykologisk praksis (EBPP) er ”integrering 

av den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng med 

pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål” (Norsk Psykologforening, 2007). 

Ved å bruke empirisk underbygde prinsipper ønsker man gjennom EBPP å bidra til effektiv 

og virksom psykologisk praksis og på den måten en forbedret folkehelse. 

Prinsipperklæringen fremmer et bredt spekter av forskningsdesign, som inkluderer, men ikke 

begrenses til RCT-design (Rønnestad, 2008). Ved å gå bredt ut i litteratursøket vil jeg i denne 

oppgaven prøve å integrere kunnskap fra et mangfold av kunnskapsformer og på den måten 

legge til rette for den kliniske beslutningsprosessen prinsipperklæringen presiserer.  
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Gjennomgangen er utført i henhold til Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analysis (PRISMA) sine retningslinjer (Liberati et al., 2009).  

 

2.2 Kvalifikasjonskriterier 
I løpet av prosessen var det nødvendig å vurdere flere inklusjonskriterier for å finne relevant 

forskning på timefrekvens. Jeg valgte å ikke begrense meg til én type metode eller design, for 

etter beste evne å fange opp så mye relevant forskning på feltet som mulig. Ellers satte jeg en 

nedre grense for søket på 1979, ettersom jeg ved å gjennomgå Handbook of psychotherapy 

and behavior change (Garfields & Bergin, 1986) fant en oppsummering som inkluderte 

artikler frem til da. Det finnes en tilsvarende oppsummering i fjerde (Bergin & Garfields, 

1994) og femte (Lambert, 2004) utgave av samme bok, men studiene der er hovedsakelig 

gjort på pasienter i døgnavdeling. Samtidig har jeg også funnet flere relevante artikler fra 

samme tidsperiode som ikke er med i oppsummeringene i bøkene nevnt ovenfor. Jeg ville 

derfor se hva jeg fant som kunne være relevant utover disse oppsummeringene fra 1979 og 

frem til i dag. Valget med å sette en nedre grense på 1979 er også basert på at Caillier (1979) 

i sin doktorgrad oppsummerer mye av den eldre forskningen. Han sier at det som er gjort av 

forskning på feltet frem til 1979 inneholder mange metodologiske feil og mangler, blant 

annet at de har blandet sammen timefrekvens med totalt antall timer deltakerne i studiene 

mottok. Jeg tenker derfor det vil være mest relevant å se på den forskningen som er gjort etter 

dette, noe som også gjør oppgaven mer håndgripelig med tanke på begrenset tid og lengde. 

Jeg så derfor bare gjennom de artiklene som var fra 1979 eller nyere. Følgende 

inklusjonskriterier ble satt: artikler som a) har blitt publisert etter 1979, b) på en eller annen 

måte har sett på behandlingsfrekvens og utfall, c) omhandler psykologisk poliklinisk 

individuell behandling av voksne og d) er engelskspråklige. Eksklusjonskriterier var artikler 

hvor fulltekst ikke var tilgjengelig, artikler på annet språk enn engelsk, bøker og/eller 

bokkapitler og studier hvor definisjonen av intensiv behandling overskrider 3,5 timer pr dag. 

Som nevnt innledningsvis vil behandlinger som overskrider 3,5 time pr dag, være en annen 

måte å organisere behandlingen på og havner derfor på siden av det jeg ønsker å fokusere på i 

denne litteraturgjennomgangen.  
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2.3 Informasjonskilder 
Som nevnt utførte jeg først et undersøkende søk før jeg begynte på selve oppgaven. Dette 

gjorde jeg for å få et inntrykk av hva som finnes av forskning på feltet og hvor aktuelt temaet 

er. På grunn av begrenset tid og omfanget av oppgaven valgte jeg deretter, i første omgang, å 

utføre søket i én database. OVID PsycINFO ble gjennomsøkt den 25. mars 2018. Senere 

bestemte jeg meg for å gjøre et tilsvarende søk i databasen OVID MedLine, for å sjekke om 

det kunne finnes noe mer relevant forskning der. Jeg benyttet samme søkemetode (beskrevet 

nedenfor). OVID er en søkemotor som inneholder mer enn 1800 fagfellevurderte tidsskrifter 

og som dekker områder som psykologi, psykiatri, medisin, sykepleie, lingvistikk, utdanning 

og jus (APA, 2018). PsycINFO drives av American Psychological Assosiation (APA), mens 

MedLine hører til National Library of Medicine.  

 

Siden det har gått litt tid siden første søk, utførte jeg 26. juni 2019 tilsvarende søk på nytt. Jeg 

begrenset deretter søket til å gjelde tidsperioden fra 2018 og frem til i dag, for å sjekke om 

det har kommet noe ny, aktuell litteratur det siste året. Jeg fikk da opp 38 nye artikler i 

databasen OVID PsycINFO, samt 63 i OVID MedLine. Søket i OVID MedLine dekket 

mange av de samme artiklene som i OVID PsycINFO, pluss noen til. Basert på en 

gjennomgang av tittel og abstrakt til de respektive artiklene, viste det seg at ingen var 

aktuelle. Jeg leste fulltekst på én artikkel fra søket i OVID MedLine som kanskje kunne være 

aktuell. Dette var en systematisk litteraturgjennomgang på dose-respons-forskning, hvor de 

også nevnte noe om frekvens av behandling (se Robinson et al., 2019). Ved en nærmere 

gjennomlesning viser det seg at uttalelsene angående frekvens er basert på to studier som 

allerede er inkludert i min gjennomgang. Jeg anså det derfor ikke som hensiktsmessig å 

inkludere selve litteraturgjennomgangen til Robinson et al. (2019).  

 

Foruten relevante artikler funnet i databasene OVID PsycINFO og OVID MedLine har jeg 

gått gjennom referanselistene til de utvalgte artiklene og funnet flere aktuelle artikler der (se 

figur 2). Ellers har jeg sjekket oppsummeringene i tredje (1986), fjerde (1994) og femte 

(2004) utgave av Bergin and Garfield´s Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. 

Her er det ingen relevante artikler som ikke fanges opp av søket mitt. I sjette utgave fra 2013 

oppsummeres ikke forskning gjort på behandlingsfrekvens.  
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2.4 Søkemetode 
I samarbeid med veilederne og universitetsbibliotekar og fagreferent i psykologi Hege 

Ringnes utarbeidet jeg en liste med flere søkeord basert på de tre hovedkategoriene: frekvens, 

psykologisk behandling og utfall. Søkemetoden var helt identisk i de to databasene.  

 

Søket ble utført som vist i figur 1. Måten søket er bygd opp på er at de første punktene (punkt 

1.-6.) er ord som prøver å fange opp og dekke den overordnede kategorien «frekvens»: 

Frequenc* OR Intensity OR Session tim* OR Treatment duration* OR Regularity OR 

Duration. Andre del (punkt 8.) består av Psychotherap* som skal dekke begrepet 

«psykologisk behandling». De to første delene ble koblet sammen (punkt 9) og begrenset til 

engelsk språk (punkt 10). Siste del av søket består av Outcome (punkt 11) som skal fange opp 

alle artiklene som handler om «utfall». Til slutt ble de tre delene koblet sammen (punkt 12) 

og igjen begrenset til engelsk språk (punkt 13). Som det kommer frem av figuren er 

søkeordene begrenset til tittel og/eller abstrakt. Dette var et valg som ble gjort på bakgrunn 

av et altfor omfattende datamateriale dersom en slik beslutning ikke hadde blitt tatt.    

 

Tabell 1.  Søkeord benyttet i PsycINFO og MedLine 

NR SØKEORD ANTALL 

1 Frequenc* .ti. OR frequenc* .ab. 161593 

2 Intensity .ti. OR intensity .ab. 58820 

3 Session tim* .ti. OR session tim* .ab.  166 

4 Treatment duration* .ti. OR treatment duration* .ab. 1244 

5 Regularity .ti. OR regularity .ab. 3533 

6 Duration .ti. OR duration .ab. 85437 

7 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 282234 

8 Psychotherap* .ti. OR psychotherap* .ab. 101548 

9 7 AND 8 3418 

10 Limit 9 to english language 2653 

11 Outcome .ti. OR outcome .ab. 155095 

12 10 AND 11 551 

13 Limit 12 to english language 551 
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2.5 Utvelgelse og håndtering av data 

 

Figur 2. Skjema for artikkelflyt og utvelgelse av data 
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Jeg fikk totalt 969 treff basert på søkeordene beskrevet over, som vist i figur 2. Jeg importerte 

alle artiklene til EndNote og gjennomførte en såkalt duplikattest. Jeg satt da igjen med 698 

artikler. Disse ble screenet basert på tittel og abstrakt. 647 treff ble ekskludert, da de ikke var 

relevante for oppgaven. Det var flere grunner til at de ikke ble regnet som relevante, deriblant 

at de kunne handle om medisinske tilstander, medisinsk behandling og psykologisk 

behandling på døgnavdeling. Jeg satt igjen med 51 artikler som ble vurdert i sin helhet. Av 

disse ble 42 ekskludert av ulike årsaker (beskrevet i figur 2). Jeg satt da igjen med ni artikler 

som ble vurdert som relevante for oppgaven. Deretter gikk jeg gjennom hver enkelt av disse 

artiklene og så nærmere på hvilke artikler og studier forfatterne refererte til. Etter en 

gjennomgang av referanselistene i alle de ni artiklene, identifiserte jeg 46 artikler jeg tenkte 

kunne si noe om behandlingsfrekvens. Etter nøyere gjennomlesning viste det seg at mange av 

disse var fra 50- og 60-tallet. Som nevnt oppsummerer Caillier (1979) mye av denne eldre 

forskningen i sin doktorgrad og jeg hadde bestemt meg for å forholde meg til forskning gjort 

etter dette. Jeg så derfor bare gjennom de artiklene som var fra 1979 eller nyere. Etter den 

gjennomgangen satt jeg igjen med 8 artikler som tilfredsstilte inklusjonskriteriene og ble 

inkludert i oppgaven (se artiklene som er merket med * i vedlegg A). Totalt antall studier i 

litteraturgjennomgangen er da 17.  

 

Som tidligere nevnt har jeg også gått gjennom de siste fire utgavene av Bergin and Garfields 

Handbook of psychotherapy and behavior change (1986, 1994, 2004, 2013). I utgavene frem 

til og med 2004 er de inne på temaet om timefrekvens og har inkludert en oppsummering av 

forskningen på feltet. Det kunne derfor vært naturlig å sette en grense på artikler etter 2001, 

siden dette blir oppsummert i Bergin and Garfield´s Handbook of Psychotherapy and 

Behaviour Change fra 2004. Men de studiene inkluderer både inneliggende pasienter og 

poliklinisk behandling. Oppsummeringen definerer heller ikke behandlingen utover frekvens 

på «en gang i uken» versus «other» (altså både flere og færre timer pr uke). I søket mitt (og 

inkludering basert på gjennomgang av referanselistene) dukket det også opp flere studier som 

ikke er inkludert i oppsummeringen i håndboka fra 2004. For å få et mest mulig 

representativt bilde av forskningen på feltet, har jeg derfor valgt å også inkludere forskning 

mellom 1979 og 2001.  
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2.6 Vurdering av metodologisk kvalitet på inkluderte 

studier 
Systematiske litteraturgjennomganger er i hovedsak mindre utsatt for skjevheter i 

datamaterialet. Grunnen til dette er fordi man starter med et forskningsspørsmål, som man 

prøver å besvare ut i fra den beste tilgjengelige forskningen (Glasziou, 2013). Samtidig kan 

det være en utfordring å sammenfatte flere studier, hvor studiene kan være strukturert 

forskjellig, hvor forskjellige, men relaterte spørsmål adresseres, samt studier som er utført 

under ulike paradigmer. Dette er spesielt en utfordring ved litteraturgjennomganger som har 

en blandet metode (Grant & Booth, 2009). Kvaliteten på studiene vil, spesielt innenfor et 

smalt felt, kunne være veldig forskjellige. Samtidig er det vanskelig å sette strenge kriterier, 

siden det er så lite som er gjort. Det kan være viktig å inkludere studier, selv ved litt blandet 

metodologisk kvalitet, for å gi en mest mulig helhetlig fremstilling av forskningen på feltet. 

Som nevnt tidligere kritiseres den tidlige forskningen på frekvens for manglende kontroll av 

totalt antall timer (se f.eks. Caillier, 1979). Jeg ønsket å ta høyde for dette i denne 

litteraturgjennomgangen, men har likevel ikke satt det som et inklusjonskriterium. Grunnen 

til det er at jeg har valgt å inkludere flere naturalistiske studier. Naturalistiske studier prøver å 

ta hensyn til hvordan fenomen utøves i praksis og kan gi oss viktig kunnskap for å forstå 

terapi bedre. Men i og med at variablene ikke er kontrollert på samme måte som i mer 

eksperimentelle design, er det viktig å huske på at hvorvidt funnene kan generaliseres kan 

være svekket (Oddli, 2013). Noen av disse studiene har ikke kontrollert for varighet statistisk, 

men tar høyde for det likevel. At ikke alle studiene kontrollerer for lengde, er en svakhet ved 

gjennomgangen. Samtidig oppleves disse studiene som relevante for å gi et mest mulig riktig 

bilde av det vi vet angående timefrekvens psykologisk behandling i dag. 

Litteraturgjennomgangen inkluderer en rekke ulike metoder og design, blant annet en 

metaanalyse, en kvasieksperimentell studie, randomiserte kontrollerte studier og 

naturalistiske studier. Til tross for at jeg går bredt ut og ikke har strenge kriterier for hvilke 

typer studier som er inkludert i litteraturgjennomgangen, har jeg i tråd med PRISMA sine 

anbefalinger gjort en analyse av risiko for skjevheter i datamaterialet, basert på Cochrane-

samarbeidets verktøy for vurdering av systematiske skjevheter (Higgins et al., 2011). Dette 

verktøyet er hovedsakelig tiltenkt vurdering av systematiske skjevheter i randomiserte 

kontrollerte studier. Det er derfor viktig å huske på at betingelsene for vurderingene dermed 

blir litt annerledes i en gjennomgang som dette, som består av et bredt spekter av 
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forskningsdesign. Samtidig gir det en oversikt over studienes metode, som ikke hadde vært 

like lett å fange opp uten en slik analyse.  

 

2.7 Sammenstilling av data 
De inkluderte studiene er presentert i vedlegg A. Studienes resultater og konklusjoner legger 

grunnlaget for resultatene i denne oppgaven.  



 24 

3 Resultater 
I denne delen presenteres resultatene fra litteratursøket. Siden de inkluderte studiene i 

litteratursøket er så pass forskjellige, presenteres resultatene først ved en kort sammenfatning 

av hver av de 17 inkluderte studiene. Karakteristikker ved de inkluderte studiene blir også 

presentert i vedlegg A. Deretter presenteres en analyse av risiko for systematiske skjevheter i 

datamaterialet (tabell 2), før resultatene presenteres basert på en sammenstilling av 

resultatene i de individuelle studiene (se også tabell 3). I noen av studiene har forskerne sett 

på flere variabler enn timefrekvens og behandlingsutfall, men i denne gjennomgangen 

presenteres kun funn som er relevante for problemstillingen. Studiene er presentert i 

kronologisk rekkefølge.  

 

3.1 Inkluderte studier 
3.1.1 Caillier (1979) 
Dette er en Canadisk studie, som del av en doktorgrad. Studien vurderer effekten av 

timefrekvens og timenes varighet på prosess og utfall i korttids tidsbegrenset psykoterapi 

(short term intentionally time-limited (STTL) psychotherapy). Deltagerne henviste seg selv 

til et kommunalt psykisk helsesenter med ønske om profesjonell hjelp. Femti deltagere 

mellom 18 og 50 år deltok i studien. Deltagernes plager var i størst grad sentrert rundt 

symptomer på angst og/eller depresjon. De visste ikke noe om hensikten til studien, foruten at 

deres anonyme svar ville bli brukt i forskningsøyemed.  

Studien har et 2 x 2 faktorielt design med repeterte målinger (pre-post og én måned 

follow up). Alle deltagerne fikk totalt 10 timer korttids tidsbegrenset terapi (short term 

intentionally time-limited (STTL) psychotherapy) og ble tilfeldig fordelt i en av følgende 

betingelser: (a) én time terapi hver dag, (b) én time terapi hver fjerde dag, (c) to timer terapi 

hver dag, (d) to timer terapi hver fjerde dag eller (e) 10 nesten sammenhengende timer terapi 

på én dag. Utfallsmålene som ble brukt var Therapt Equivalence Questionnair, Client 

Expections Questionnair, en modifisert utgave av The Barett-Lennard Relationship 

Inventory, Jourard Self-Disclosure Questionnair (JSDQ), Psychiatric Status Schedule (PSS) 

og Goal Attaining Scaling methods (GAS). Studien kontrollerte for totalt antall timer, men 

hadde ingen kontrollgruppe.  

Resultatene indikerer at alle deltagerne ble bedre, men at denne bedringen ikke direkte 

eller systematisk kunne tilskrives prosessvariabler. Verken frekvens, varighet eller det å være 
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en del av «maraton»-betingelsen (10 timer terapi på én dag) hadde en reliabel effekt på 

bedring.  

 

3.1.2 Foa, Jameson, Turner og Payne (1980) 
Denne canadiske studien undersøker effekten av daglige versus ukentlige timer med 

eksponeringsterapi i behandlingen av agorafobi. Deltagerne ble rekruttert fra en poliklinisk 

avdeling ved The Behavior Therapy Institute i Toronto. Elleve pasienter med agorafobi 

deltok i studien. Gjennomsnittsalderen på deltagerne var 41 år.  

Studien har et kvasieksperimentelt crossover design med repeterte målinger (pre-mid-

post). Deltagerne ble tilfeldig fordelt én av to behandlingsopplegg: (a) 10 daglige timer 

etterfulgt av 10 ukentlige timer eller (b) 10 ukentlige timer etterfulgt av 10 daglige timer. 

Timene bestod av en halv time samtale rundt symptomer etterfulgt av to timer «in vivo» 

eksponering. Før behandling, i skiftet av timefrekvens og etter endt behandling ble deltagerne 

intervjuet i én time av uavhengige intervjuere, hvor de ble målt på intensiteten de opplevde i 

møte med de fryktede situasjonene og hvorvidt de unngikk dem. Kontrollgruppe er ikke 

oppgitt. Studien kontrollerer for totalt antall timer.  

Resultatene viser at både daglig og ukentlig behandling med bruk av «in vivo» 

eksponeringsterapi førte til endring i unngåelsesatferd og opplevd angst som følge av 

agorafobi. En daglig praksis viste litt bedre resultater med tanke på unngåelse. Forskerne selv 

foreslår at dette funnet kan skyldes mangelen på muligheter til å trekke seg fra situasjoner og 

unngå, når det blir kort tid mellom timene.  

 

3.1.3 Kordy, von Rad og Senf (1988) 
Dette er en tysk studie som ser på ulike tidsparameter ved behandling og utfall av 

psykoanalytisk terapi. Utvalget bestod av 76 pasienter med ulike diagnoser, relatert til angst, 

funksjonelle vansker og/eller psykosomatiske lidelser. Alle deltagerne ble rekruttert fra en 

psykosomatisk klinikk ved University of Heidelberg.  

Studien er en del av The Heidelberg Follow-up Project og har en praksisorientert 

undersøkende tilnærming til datamaterialet. Det vil si at det ikke er praktisert tilfeldig 

fordeling med tanke på behandling og studien har heller ingen kontrollgruppe. Utvalget 

består av en heterogen gruppe pasienter med tanke på symptomer og symptomenes varighet. 

Alle pasientene fikk psykoanalytisk behandling. Gjennomsnittlig antall timer var 141, med en 

gjennomsnittlig varighet på behandlingen på 2,42 år.  



 26 

Data ble samlet inn ved første kliniske kontakt (etter omtrent tre måneder på venteliste), 

ved begynnelsen av terapien og på to oppfølgingstidspunkt (omtrent ni uker og to år etter 

endt behandling). I tillegg til å måle pasientenes symptomer ble det samlet inn data ved et 

testbatteri bestående av følgende verktøy: Goal Attainment Scale som ble administrert av 

terapeuten, samt Giessen Checklist of Somatic Complaints, the Giessen test og Satisfaction 

Questionnaire fylt ut av pasienten. Registering av ulike tidsparametere baserte seg på 

registering av pasientenes oppmøte og bestod blant annet av behandlingens totale varighet, 

totalt antall timer, antall timer per uke og hvorvidt det hadde vært lengre avbrytelser i 

terapiforløpet. Studien tar høyde for varighet og antall timer ved å gjøre analyser av hver 

variabel separat, men kontrollerer ikke for disse variablene statistisk.  

Studien fant at «intensive» terapiforløp, her definert som en behandling med et høyt antall 

ukentlige timer eller liten variasjon i antall timer per uke, ikke var mer suksessfulle enn 

terapiforløp med mindre hyppig timefrekvens. Analysene viste heller at det som hadde mest å 

si for bedring var fleksibilitet med tanke på planlegging og gjennomføring av terapien, 

terapeuten og den terapeutiske relasjonen.  

 

3.1.4 Chambless (1990) 
Denne amerikanske studien undersøker effekten daglig kontra én gang i uka «in vivo» 

eksponeringsterapi for fobi. Deltagerne ble enten henvist fra andre instanser eller kom i 

kontakt med The Agoraphobia and Anxiety Program via medieoppslag. 36 polikliniske 

pasienter, 19 med agorafobi og 17 med enkel fobi, deltok i studien. Gjennomsnittsalderen var 

40,58 år.  

Studien har et pre-post design med follow up etter seks måneder. Deltagerne fikk 10 timer 

terapi, hvor hver time bestod av 90 minutter gradert «in vivo» eksponeringsterapi og trening i 

en rekke mestringsstrategier mot angst. Halvparten av deltagerne mottok behandlingen 

daglig, mens den andre halvparten mottok behandlingen én gang i uka. Utfallsmål både før 

behandling, etter behandling og ved oppfølgingstidspunktet var Behavioral avoidance test 

(BAT) og Fear Questionnaire. I tillegg ble deltagerne bedt om å skrive dagbok (kalt 

behavioral diary) hver dag i én uke ved hvert måletidspunkt, samt gjøre en evaluering av 

forventninger og selve behandlingen. Kontrollgruppe er ikke oppgitt. Studien kontrollerer for 

totalt antall timer.  

Foruten ett unntak fant studien overordnet lite forskjell mellom de to 

behandlingsmetodene. Dette gjaldt både ved posttest og seks måneder etter behandling. Både 
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daglig og ukentlig behandling førte til redusert angst hos deltagerne. Unntaket handlet om at 

det, på oppfølgingstidspunktet seks måneder etter endt behandling, var en tendens mot litt 

større antall pasienter med tilbakefall i gruppen som fikk behandling ukentlig. Forskeren selv 

mener disse tilbakefallene var så pass små, til tross for at de var statistisk signifikante, at det 

kan knyttes usikkert til hvor reliabelt funnet er. I gruppen som mottok daglig behandling var 

det 10 % av deltagerne som droppet ut, versus 13,6% i gruppen som mottok ukentlig 

behandling. Deltagerne i studien vurderte de to behandlingsmetodene som like stressende, 

men usystematiske observasjoner, i form av informasjon fra mulige kandidater som ikke 

ønsket å bli med i studien, indikerte at daglig behandling var mindre akseptert blant 

potensielle pasienter hvor motstanden mot behandling var stor.  

 

3.1.5 Freedman, Hoffenberg, Vorus og Frosch (1999) 
Denne studien fra USA er en naturalistisk effektivitetsstudie som overordnet undersøker 

behandlingsutfall basert på pasientenes persepsjon av sin mentale helse under og etter 

psykoanalytisk psykoterapi. Hovedfokus ved studien var betydningen av behandlingens 

varighet, timefrekvens og den terapeutiske relasjonen. 99 polikliniske pasienter deltok i 

studien, alle rekruttert fra Institute for Psychoanalytic Training and Research (IPTAR) 

Clinical Center i New York. Utvalget ble gjort slik at det best mulig skulle matche den 

kliniske populasjonen. 

Alle deltagerne gikk i psykoanalytisk behandling. Behandlingens varighet varierte fra én 

måned til over to år. 55 % av deltagerne ble sett én gang i uken, 32 % to ganger i uken og 8 

% tre ganger i uken. Alle deltagerne fylte ut The Effectiveness Questionnair (EQ), som ved 

bruk av et enkelt språk spør deltagerne om å identifisere problemene som fikk dem til å søke 

terapi, kvaliteter ved behandlingssituasjonen (blant annet timefrekvens og varighet), 

holdninger ovenfor terapeuten og deres syn på utfallet av terapien. Studien har ingen 

kontrollgruppe, men har statistisk kontrollert for totalt antall timer.  

Analysene som sammenlignet betydningen av behandlingens timefrekvens (én gang i 

uken, to ganger i uken eller tre ganger i uken) på effektivitetsskåren (basert på EQ) viste en 

signifikant forskjell mellom gruppene (p<.005). Resultatene indikerer en økning i 

effektivitetsskåren når man går fra en timefrekvens på én til to eller tre behandlingstimer i 

uken. Ulike tester (multiple-range) demonstrerte at det var forskjell på utfall mellom gruppa 

som mottok behandling med en timefrekvens på én gang i uken, sammenlignet med de to 
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andre gruppene, men at denne forskjellen ikke var signifikant mellom gruppene med en 

timefrekvens på to timer i uken og de med en timefrekvens på tre timer i uken.  

 

3.1.6 Reardon, Cukrowicz, Reeves og Joiner (2002) 
I denne amerikanske studien utforskes hvorvidt varighet og jevnlig oppmøte i behandlingen 

predikerer behandlingsutfall blant voksne polikliniske pasienter. Data fra 74 voksne 

pasienter, som fikk behandling ved Florida University State Psychology Clinic mellom 1984 

og 1999, ble tilfeldig trukket ut for å inkluderes i studien. Pasientene hadde en 

gjennomsnittsalder på 28,6 år og psykologiske diagnoser som er typiske for de som søker 

psykologisk hjelp ved en poliklinikk.  

Studien er en naturalistisk undersøkelse. For hver av pasientene ble fire av ni høyere 

grads studenter i klinisk psykologi bedt om å vurdere pasientens bedring eller 

behandlingsutfall ved hjelp av Clinical Global Impression (CGI) scale. I tillegg ble 

journalnotater og diagnostiske- og behandlingsmessige vurderinger vurdert, samt 

tilgjengelige objektive behandlingsmål som for eksempel BDI og MMPI. Regresjonsanalyser 

ble brukt for å avgjøre i hvilken grad antall timer i terapi og behandlingens varighet 

predikerte behandlingsutfallet.  

Resultatene indikerer at flere måneder i terapi er assosiert med dårligere utfall for 

pasienter som mottar totalt 11 eller færre timer med behandling (r=0.34, p<.05). Denne 

sammenhengen mellom varighet og behandlingsutfall var ikke tilstede hos dem som mottok 

flere enn 11 timer terapi. Studien understreker betydningen av jevnlige terapitimer for de 

pasientene som skal motta færre timer terapi og foreslår at klinikere bør unngå enhver 

fristelse til å spre tildelte timer ut over en lengre tidsperiode.  

 

3.1.7 Sandell, Blomberg og Lazar (2002) 
I denne svenske studien undersøkes betydningen av behandlingslengde og timefrekvens, og 

interaksjonen mellom disse, i psykoterapeutisk behandling. Data ble hentet fra The 

Stockholm Outcome of Psychotherapy and Psychoanalysis Project (STOPPP) (et prosjekt 

bestående av pasienter i ulike faser av subsidiert langtids-psykoterapeutisk behandling i 

Sverige) og 156 pasienter som hadde avsluttet behandlingen sin ble inkludert i utvalget. 

Pasientenes gjennomsnittsalder var 39,4 år og hadde enten mottatt terapi én til to ganger i 

uken med en autorisert psykolog eller tre til fire ganger i uken med en psykoanalytiker. Alle 

terapeutene oppgav at de hadde en eklektisk tilnærming til terapi.  
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Studien har et kvasieksperimentelt, delvis longitudinelt, design med repeterte målinger. 

Det er ikke inkludert noen kontrollgruppe, men i analysene kontrolleres det blant annet for 

varighet av behandlingen (totalt antall timer), samt pasientenes demografiske og diagnostiske 

bakgrunn. The Well-being Questionnaire (WbQ) ble designet for å utforske pasientenes 

symptomer, sosiale relasjoner og moral. Følgende standardiserte selvrapporteringsverktøy ble 

inkludert: SCL-90, The Sense of Coherence Scale (SOCS) og The Social Adjustment Scale 

(SAS). I tillegg bestod WbQ av spørsmål som blant annet omhandlet demografiske variabler, 

sosioøkonomisk status, tidligere behandling og nåværende behandling, blant annet 

behandlingens varighet og timefrekvens.  

Resultatene indikerte først og fremst at psykoterapi hadde effekt og at utfallsmålene var 

bedre ved endt behandling. Analysene viste også at de psykoterapeutiske endringene både var 

påvirket av behandlingens varighet og timefrekvens, men først og fremst i en interaksjon: 

lange og høyfrekvente, så vel som korte og lavfrekvente behandlinger viste de beste 

resultatene ved slutten av behandlingen. Effektene var små til moderate (R2 » .05-.15).  

 

3.1.8 Abramowitz, Foa og Franklin (2003) 
I denne amerikanske studien undersøker de hvorvidt det er forskjell på å gi 

eksponeringsterapi med responsprevensjon (ERP) to ganger i uken, sammenlignet med mer 

intensiv daglig behandling. Deltagerne ble rekrutterte fra en angstklinikk ved et stort 

medisinsk senter ved et amerikansk universitet. Førti voksne pasienter med tvangslidelse 

(obsessive-compulsive disorder (OCD)) fikk behandling i form av 15 totimers terapitimer 

med ERP. 20 deltagere mottok én totimers terapitime daglig over tre uker og 20 deltagere 

mottok én totimers terapitime to ganger i uken over åtte uker. For å øke generaliserbarheten 

inkluderte forskerne deltakere med komorbide lidelser.  

Studien har et pre-post design med follow up etter tre måneder. Yale-Brown Obsessive-

Compulsive Scale (Y-BOCS) og Beck Depression Inventory (BDI) ble brukt som mål både 

før behandling, etter behandling og på oppfølgingstidspunktet. Terapien ble gitt av trenede 

terapeuter og de som evaluerte behandlingen var ikke involvert i pasientenes terapi og hadde 

fått god opplæring i bruk av evalueringsverktøyet. Studien kontrollerte for totalt antall timer, 

men hadde ingen kontrollgruppe og heller ikke randomisert fordeling av pasienter til de to 

ulike behandlingsprogrammene.  

Resultatene indikerer at begge behandlingsprogrammene er effektive (p<.01). Effekten av 

timefrekvens var moderat, med en trend mot større symptomlette i den intensive gruppen 
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etter behandling. Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller på oppfølgingstidspunktet, 

foruten noe større grad av evidens for tilbakefall i gruppa som mottok den intensive 

behandlingen. Dette gjaldt ikke i gruppa som mottok behandling to ganger i uken.   

 

3.1.9 Kraft, Puschner og Kordy (2006) 
I denne studien, som også er fra Tyskland, undersøkes distribusjonen av behandlingstimer 

(antall avbrytelser, uker uten psykoterapi og antall timer) i løpet av de første tre månedene 

med psykodynamisk psykoterapi, kognitiv atferdsterapi og psykoanalytisk psykoterapi. 

Deltagerne var 256 polikliniske pasienter med en gjennomsnittsalder på 42,8 år. Alle 

deltagerne ble rekruttert i samarbeid med et stort tysk helseforsikringsselskap.  

Studien har et prospektivt naturalistisk longitudinelt design. Dataene består av innsamlet 

materiale fra en toårs periode (fra høsten 1998 til våren 2000). Deltagerne gikk til behandling 

hos terapeuter som benyttet én av følgende tre metoder: (a) psykodynamisk psykoterapi, (b) 

kognitiv atferdsterapi eller (c) psykoanalytisk psykoterapi. Studien benyttet seg av en rekke 

utfallsmål: psykologiske symptomer ble målt ved bruk av den tyske utgaven av Symptom 

Check-List (SCL-90-R), fysiske plager ble målt ved bruk av Giessener Bechwerdebogen 

(GBB-24), kvaliteten på mellommenneskelige relasjoner ble vurdert ved bruk av subskalaen 

til Outcome Questionnaire-45 (OQ-45) som heter «interpersonal relations» og pasientens syn 

på den terapeutiske alliansen ble målt ved bruk av den tyske versjonen av the Helping 

Alliance Questionnaire (HAQ). I tillegg benyttet studien seg av data bestående av registrerte 

behandlingstimer. Studien har ingen kontrollgruppe.  

Analysene viste ingen assosiasjon mellom timefrekvens i staten av behandlingen og 

endelig utfall for psykodynamisk psykoterapi og kognitiv atferdsorientert terapi. I 

psykoanalytisk terapi, derimot, indikerer resultatene at utfallet ble noe bedre dersom timene i 

starten av behandlingen var mindre frekvente, men forekom på en jevnlig basis.  

 

3.1.10  Storch et al. (2008) 
Dette er en amerikansk studie som undersøker den relative effekten av intensiv versus 

ukentlig kognitiv atferdsterapi (CBT) i behandlingen av voksne pasienter med en 

tvangslidelse (obsessive-compulsive disorder, OCD). Sekstito pasienter, som var i kontakt 

med University of Florida sitt OCD-behandlingsprogram i perioden mellom desember 2004 

og desember 2006, ble inkludert i studien. Deltagernes gjennomsnittsalder var 31,8 år.  
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Studien har et design med repeterte målinger (pre, post og tre måneders follow-up). I et 

ikke-randomisert format ble deltagerne enten gitt 14 timer ukentlig CBT eller en intensiv 

form av den samme behandlingen, med én time hver ukedag i tre uker. Studien har ingen 

kontrollgruppe. Utfallsmålene bestod av følgende screeningsverktøy: Anxiety disorders 

interview schedule for DSM-IV (ADIS), Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-

BOCS), Clinical Global Impression – Severity (CGI-S), Clinical Global Improvement (CGI), 

Beck Depression Inventory – Second Edition (BDI-II), Obsessive-Compulsive Inventory – 

Revised (OCI-R) og State-Trait Anxiety Inventory-Trait subscale (STAI).  

Resultatene viste at begge behandlingsoppleggene, både den intensive (med en 

timefrekvens på fem timer i uken) og den ukentlige, var assosiert med høye effektstørrelser 

(2.94 for den intensive og 2.04 for den ukentlige). Disse funnene gjaldt både ved endt 

behandling og ved oppfølgingstidspunktet. I tillegg viste pasientene som fikk den intensive 

behandlingen en tendens til raskere nedgang i depressive symptomer. De rapporterte færre 

symptomer etter tre uker behandling enn hva de som fikk ukentlig behandling gjorde etter tre 

måneder behandling. Denne forskjellen var ikke signifikant, men er uansett interessant. 

 

3.1.11  Minami et al. (2009) 
Denne studien undersøker effekten av psykologisk behandling gitt ved et rådgivingssenter 

ved et amerikansk universitet. Det er en naturalistisk studie basert på arkivdata med målinger 

før og etter behandling. Totalt 6099 voksne klienter, som mottok behandling ved senteret 

mellom august 1999 og mai 2007, ble inkludert i studien. Klientene fikk psykologisk 

behandling fra terapeuter som oppgav at de hadde en integrativ tilnærming til terapi eller at 

de praktiserte terapi fra flere forskjellige teoretiske retninger, blant annet psykodynamisk 

terapi, kognitiv atferdsterapi, interpersonlig terapi, humanistisk terapi og/eller eksistensiell 

terapi. Behandlingsutfall ble målt med Outcome Questionnaire-45.2 (OQ-45). Studien 

sammenlignet utvalget med en venteliste basert på referansemålinger.  

Analysene viste blant annet en statistisk signifikant sammenheng (r=-.04) mellom 

timefrekvens og utfallsmål. Retningen på korrelasjonen indikerte at høyere frekvens førte til 

lavere skåre på utfallsmålene. Dette var etter at de hadde kontrollert for symptomenes 

alvorlighetsgrad og totalt antall timer. Grunnet den lave effekten, konkluderte forskerne med 

at de praktiske implikasjonene er minimale.  
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3.1.12  Ehlers et al. (2010) 
Denne britiske studien undersøker effekten av en intensiv form for kognitiv terapi for PTSD 

(Cognitive Therapy for PTSD (CT-PTSD)). Forskerne ønsket å undersøke muligheten for en 

slik type behandling for denne gruppen pasienter (en feasibility study) og så både på 

behandlingens effekt og hvorvidt den ble akseptert av pasientene. Fjorten pasienter med 

kronisk PTSD, som hadde vart i minst tre måneder, ble inkludert i studien. Pasientene var 

mellom 18 og 65 år og ble rekruttert fra Senter for angst- og traumelidelser ved Maudsley 

Hospital og fra forskergruppa for angstlidelser ved Department of Psychiatry ved University 

of Oxford. 

Studien har et pre-post design med follow up målinger etter tre uker, tre måneder og ni 

måneder. Deltagerne fikk behandling i form av en intensiv versjon av kognitiv terapi for 

PTSD (CT-PTSD). Behandlingen bestod av 18 timer terapi over en periode på fem til syv 

arbeidsdager, etterfulgt av én time uka etter og opp til tre månedlige oppfølgingstimer. 

Utfallsmålene var Clinician-Administered PTSD-scale (CAPS-SX), Posttraumatic Diagnostic 

Scale (PDS), Sheehan Disability Scale, Beck Anxiety Inventory (BAI) og Beck Depression 

Inventory (BDI). Studien hadde ingen kontrollgruppe, men brukte en tidligere studie, med 

sammenlignbare pasienter som mottok ukentlig behandling i form av CT-PTSD, som 

kontroll.  

Resultatene indikerer at CT-PTSD med høyere timefrekvens fungerer godt. Ved endt 

behandling var det 85,7 % av pasientene i denne gruppa som ikke lenger oppfylte kriteriene 

for en PTSD-diagnose. Pasientene i de to gruppene oppnådde totalt sett tilsvarende utfall, 

men behandlingen med høyere frekvens bedret PTSD symptomene raskere og førte til en 

større bedring i depressive symptomer.  

 

3.1.13  Reese, Toland og Hopkins (2011) 
Dette er også en amerikansk studie hvor de ønsket å replisere The good-enough level (GEL) 

model of change, samt utforske om timefrekvens moderer forholdet mellom antall timer og 

hvor raskt man oppnår endring i psykoterapi. Studien har et naturalistisk design og er basert 

på arkivdata fra et rådgivingssenter ved et stort universitet sørøst i USA.  

Utvalget bestod av 1207 studenter som mottok integrativ terapi i tidsrommet mellom 

2001 og 2007. Gjennomsnittsalderen til klientene var 21,78 år. Behandlingsutfall ble vurdert 

ved bruk av Outcome Questionnaire 45 (OQ-45). Ellers benyttet forskerne seg av registrerte 

behandlingstimer ved rådgivingssenteret. Senteret hadde normalt en grense på maksimalt 15 



 33 

timer terapi per år - en grense som ikke var absolutt, avhengig av klientens behov. De fleste 

klientene i utvalget mottok mindre enn 15 timer (90,1 %). Medianen i antall timer i utvalget 

var fem, mens 43,25 % av utvalget mottok mer enn seks timer terapi. Medianen i 

behandlingslengde var åtte uker, mens 49,1 % av utvalget fortsatte terapien i mer enn åtte 

uker og 41,5 % fortsatte utover 10 uker. Medianen i antall timer per uke var 0,62, som betyr 

at hver klient mottok behandling omtrent hver 10. til 12. dag. Studien har ingen 

kontrollgruppe.  

Resultatene er konsistente med GEL modellen, men utvider den ved å vise at hastigheten 

på endringen også er påvirket av timefrekvens. Å ha en hyppigere timefrekvens på 

behandlingen (flere timer terapi på færre dager eller uker) resulterte i en brattere 

endringskurve. Klienter som deltok på flere timer i løpet av en kortere tidsperiode (for 

eksempel åtte timer på fire uker, til forskjell fra åtte timer på åtte uker) oppnådde raskere 

bedring. Denne sammenhengen var fortsatt gjeldende selv når det ble kontrollert for totalt 

antall timer terapi som klientene mottok.  

 

3.1.14  Cuijpers, Huibers, Ebert, Koole og Andersson (2013) 
I denne metastudien undersøker de hvor mye terapi (mengde, frekvens og intensitet i 

behandlingen) som er nødvendig for å behandle depresjon. Metaanalysen er basert på 70 

studier (med 92 sammenligninger) og inkluderer totalt 5403 pasienter med depressive 

lidelser. Trettitre studier inkluderte generelt voksne pasienter, 10 undersøkte behandling av 

eldre ungdommer, ni studier omhandlet kvinner med fødselsdepresjon, syv baserte seg på 

pasienter med komorbide medisinske tilstander og 11 av studiene omhandlet andre grupper 

pasienter.  

Pasientene mottok ulike former for individuell terapi, hvor utvalget ble sammenlignet 

med en kontrollgruppe i alle studiene (venteliste eller ordinær oppfølging). I tillegg ble det 

bare inkludert studier hvor fordelingen var tilfeldig. For hver studie ble følgende indikatorer 

vurdert: (a) antall behandlingstimer, (b) behandlingens varighet (antall uker terapien varte), 

(c) antall timer tilbrakt sammen med terapeuten og (d) frekvens (antall time per uke).  

Analysen viser at timefrekvens er det som i størst grad påvirker behandlingsutfallet for 

deprimerte pasienter. Forskerne så at dersom terapiens frekvens ble økt fra én til to timer i 

uken, økte effektstørrelsen med 0,45. Resultatene indikerer også små sammenhenger mellom 

antall behandlingstimer og effektstørrelse, men når analysen ble justert for andre forhold ved 

studiene ble ikke denne sammenhengen lenger signifikant. Forskerne fant heller ingen 
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signifikant sammenheng mellom utfall og totalt antall timer tilbrakt sammen med terapeuten 

eller behandlingens varighet.  

 

3.1.15  Ehlers et al. (2014) 
I denne randomiserte kontrollerte studien (RCT), som er britisk og utført av samme 

forskningsgruppe som i Ehlers et al. (2010), vurderer de effekten av syvdagers intensiv, 

kontra ukentlig, kognitiv terapi for PTSD. I tillegg ser den på hvorvidt kognitiv terapi har 

spesielle behandlingseffekter ved å sammenligne intensiv og ukentlig kognitiv terapi med en 

like troverdig alternativ behandling, i dette tilfellet emosjonsfokusert støtteterapi (Emotion-

Focused Supportive Therapy). 121 pasienter, mellom 18 og 65 år, med kronisk PTSD deltok i 

studien. Pasientene ble enten rekruttert fra et poliklinisk nasjonalt helsesenter for pasienter 

med angstlidelser i South London eller fra forskningssenteret ved University of Oxford.  

Studien har et pre-post design med follow up etter 27 og 40 uker. Alle pasientene mottok 

opp til 20 timer behandling innen en tidsperiode på maksimalt 14 uker. De ble tilfeldig 

fordelt til en av følgende betingelser: (a) syvdagers intensiv kognitiv terapi for PTSD, (b) tre 

måneder med standard ukentlig kognitiv terapi, (c) tre måneder emosjonsfokusert støtteterapi 

eller (d) 14 uker på venteliste. Med tanke på å vurdere effekten av timefrekvens, fungerte de 

to sistnevnte betingelsene som kontrollgruppe. Studien kontrollerer for totalt antall timer. 

Ved alle evalueringstidpunktene blir deltagerne vurdert ved bruk av følgende måleverktøy: 

Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS-SX), Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS), 

Sheehan Disability Scale, Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory (BDI) 

og Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire.  

Resultatene indikerer at intensiv kognitiv terapi for PTSD gav raskere symptomreduksjon 

og sammenlignbare utfall med standard kognitiv terapi som gikk over tre måneder. Begge 

formene for kognitiv terapi gav effekt og var overordnet støtteterapi og venteliste.  

 

3.1.16  Erekson, Lambert og Egget (2015) 
Dette er en studie fra USA som ser på forholdet mellom timefrekvens og psykoterapeutisk 

utfall i en naturalistisk setting. Dataene er hentet fra en lagret database med time-for-time 

Outcome Questionnaire 45 (OQ-45) og timeavtaler målt over 17 år ved et stort vestlig 

universitet. Studien inkluderer 21 488 universitetsstudenter som mottok terapi mellom 1996 

og 2014. Gjennomsnittsalderen på deltagerne er 22,5 år.  
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Blant klientene ble undergrupper som kom til terapi omtrent ukentlig og omtrent hver 

fjortende dag sammenlignet med hverandre med tanke på forskjeller i hvor raskt de ble bedre 

og oppnådde klinisk signifikante endringer. Siden det er en naturalistisk studie har den ingen 

kontrollgruppe, men forskerne har statistisk kontrollert for totalt antall timer og symptomenes 

alvorlighetsgrad.  

Resultatene indikerer at mer frekvent terapi er assosiert med brattere bedringskurve. Når 

de som kom i terapi ukentlig ble sammenlignet med de som kom i terapi hver fjortende dag, 

viser analysene at klinisk signifikante fordeler ble raskere oppnådd for de som mottok 

behandling ukentlig. Samtidig ble det funnet få signifikante endringer mellom gruppene når 

det gjelder total mengde endring i terapi.  

 

3.1.17  Gutner, Suvak, Sloan og Resick (2016) 
I denne amerikanske studien utforskes betydningen av timefrekvens på utfall i behandling av 

PTSD. Studiens hovedmål er å undersøke hvorvidt timefrekvens (her definert som 

gjennomsnittlig antall dager mellom behandlingstimene) og konsistens (her definert som 

standardavviket av antall dager mellom hver behandlingstime) i behandlingen av PTSD 

predikerer behandlingsutfallet både ved behandlingens slutt og ved oppfølgingstidspunktene 

(etter tre måneder, ni måneder og fem år). Dataene ble hentet fra en randomisert kontrollert 

studie som sammenlignet kognitiv prosesseringsterapi (CPT) og eksponeringsterapi 

(prolonged exposure, PE) i behandlingen av PTSD. 136 kvinner med en PTSD diagnose 

relatert til mellommenneskelig vold ble inkludert studien. Kvinnenes gjennomsnittsalder var 

32,16 år.  

Studien er basert på en tidligere utført RCT studie og har et pre-post design med follow 

up målinger tre måneder, ni måneder og fem år etter endt behandling. Deltagerne som ble 

inkludert i studien var tilfeldig fordelt til en av følgende betingelser: (a) kognitiv 

prosesseringsterapi, (b) eksponeringsterapi eller (c) venteliste med minimal kontakt. Begge 

gruppene som mottok behandling fikk 13 timer terapi, hvor det i utgangspunktet var satt opp 

to timer per uke. PTSD symptomer ble målt ved bruk av Clinician-Administered PTSD Scale 

og timefrekvens og konsistens ble målt ved å se på pasientenes registrerte oppmøte.  

Resultatene indikerer at mer frekvente timer gir signifikant større reduksjon i PTSD 

symptomer (p<.001). Dersom den gjennomsnittlige tiden mellom timene økte, ble 

reduksjonen i PTSD symptomer mindre. Høyere konsistens på timene i behandlingen var 

også assosiert med signifikant lavere PTSD symptom reduksjon (p<.01). Den vesentlig 



 36 

høyere effektstørrelsen for timefrekvens, gjør det sannsynlig at gjennomsnittlig antall dager 

mellom terapitimene påvirker behandlingsutfallet i større grad enn konsistens. Analyser av 

datamaterialet ved 5 års follow-up, viste at disse effektene fortsatt var gjeldene og at det ikke 

var noen signifikante endringer, verken den ene eller den andre veien.  

 

3.2 Analyse av risiko for systematiske skjevheter  
Risiko for systematiske skjevheter i de individuelle studiene ble vurdert basert på Cochrane-

samarbeidets verktøy for vurdering av risiko for systematiske skjevheter (Higgins et al., 

2011). Analysen er fremstilt i Tabell 2. Der mangelfull rapportering gjorde det vanskelig å 

vurdere hvorvidt risikoen for systematiske skjevheter var høy eller lav, ble risikoen vurdert 

som uklar.  

 

Undersøkelsen viste at 11 studier har høy risiko for systematiske skjevheter i generering av 

fordelingssekvens (1,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17). Dette er studier uten randomisert fordeling 

til behandlingsbetingelsene. Risiko for seleksjonsbias med tanke på skjult fordeling ble 

vurdert høy i ti studier (1,5,7,9,11,12,13,14,15,17). I fem studier (3,4,8,10,16) ble dette 

vurdert som uklart på grunn av manglende beskrivelse av hvorvidt fordelingen var tilfeldig. 

Mangel på skjult fordeling genererer en mulig fare for at forfatterne kunne forutse hvilke 

deltagere som fikk hvilken intervensjon og dermed minske sannsynligheten for 

sammenlignbare grupper.  

 

Risikoen for prestasjonsbias ble vurdert uklar i fem studier (3,4,8,10,16), da det var 

usikkerhet knyttet til hvorvidt det var benyttet blinding av deltagere og forskere. I ti studier 

(1,5,7,9,11,12,13,14,15,17) ble den vurdert høy, siden studiene manglet «blinding». Risiko 

for deteksjonsbias ble vurdert lav i flertallet av studiene (ni studier; 1,2,4,5,6,8,9,14,17). I 

disse studiene ble utfallsmålene vurdert av en tredjepart som var blindet for studiens mål og 

hensikt. Dette ble vurdert uklart i fem studier (7,12,13,15,16) og høyt i tre (3,10,11). Flere 

studier benyttet selvrapporteringsskjemaer, alene eller i tillegg til intervjuer, som utfallsmål. I 

de tilfellene kan vi anta at faren for deteksjonsbias er lavere.  

 

Videre ble risiko for systematiske skjevheter på bakgrunn av lav responsrate, frafall og/eller 

ekskludering av data vurdert uklar i flertallet av studiene (fjorten studier; 

2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16). I to studier (1,17) vurderes denne risikoen som lav, 
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basert på lavt frafall ved oppfølgingstidspunktene. Fare for skjevheter basert på selektiv 

rapportering ble vurdert lav i femten studier (1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16). I alle 

disse studiene rapporteres resultater på alle inkluderte utfallsmål (til forskjell fra å bare 

rapportere signifikante funn). Risiko for systematiske skjevheter av andre årsaker ble vurdert 

høy i ni studier (1,2,3,11,12,14,15,16,17) basert på manglende kontrollgruppe.  
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Tabell 2. Vurdering av risiko for systematiske skjevheter i inkluderte studier 
ID Studie Seleksjon 

 
 
 
Randomisering 

Skjult 
fordeling 

Prestasjon 
 
Blinding av 
deltagere og 
forskere 

Deteksjon 
 
 
Blinding av 
utfallsvurdering 

Frafall 
 
 
Ufullstendig 
utfallsdata 

Rapportering 
 
 
Selektiv 
rapportering 

Annen 
risiko 

1 Abramowitz, Foa og Franklin 
(2003) 

- - - + + + - 

2 Caillier (1979) + + + + ? + - 
3 Chambless (1990) + ? ? - ? + - 
4 Cuijpers, Huibers, Ebert, Koole og 

Andersson (2013) 
+ ? ? + ? ? ? 

5 Ehlers et al. (2010) - - - + ? + ? 
6 Ehlers et al. (2014) + + + + - + ? 
7 Erekson, Lambert og Egget (2015) - - - ? ? + ? 
8 Foa, Jameson, Turner og Payne 

(1980) 
+ ? ? + ? + ? 

9 Freedman, Hoffenberg, Vorus og 
Frosch (1999) 

- - - + ? + ? 

10 Gutner, Suvak, Sloan og Resick 
(2016) 

+ ? ? - ? + ? 

11 Kordy, von Rad og Senf (1988) - - - - ? + - 
12 Kraft, Puschner og Kordy (2006) - - - ? ? + - 
13 Minami et al. (2009) - - - ? ? + ? 
14 Reardon, Cukrowicz, Reeves og 

Joiner (2002) 
- - - + ? ? - 

15 Reese, Toland og Hopkins (2011) - - - ? ? + - 
16 Sandell, Blomberg og Lazar (2002) - ? ? ? ? + - 
17 Storch et al. (2008) - - - + + + - 

Notat: + lav risiko; ? uklar risiko; - høy risiko 
Vurderingen er basert på Higgins et al. (2011)
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3.3 Endringer kunne ikke tilskrives timefrekvens 
Tabell 3 viser en kortfattet oppsummering av betydningen av timefrekvens for utfall i de 

ulike studiene. Fire studier (2,3,11,12) fant ingen effekt av timefrekvens på behandlingsutfall.  

 

Tabell 3. Resultater – betydningen av timefrekvens på utfall 

 
 

I én av disse studiene (12) kunne ikke endringer tilskrives timefrekvens i psykodynamisk 

terapi og kognitiv atferdsorientert terapi, men i psykoanalytisk terapi indikerte resultatene at 

utfallet ble noe bedre dersom timene i starten av behandlingen var mindre frekvente, men 

forekom på en jevnlig basis. De tre andre studiene består av en studie som er del av en 

doktoravhandling (2), som ser på korttids, intensjonell tidsbegrenset (STTL) terapi med ulik 

ID Referanse Funn 

1 Abramowitz, Foa og Franklin (2003) Raskere bedring ved høyere timefrekvens  

2 Caillier (1979) Endringer kunne ikke tilskrives timefrekvens 

3 Chambless (1990) Endringer kunne ikke tilskrives timefrekvens 

4 Cuijpers, Huibers, Ebert, koole og 

Andersson (2013) 

Positiv effekt av økt timefrekvens 

5 Ehlers et al. (2010) Raskere bedring ved høyere timefrekvens 

6 Ehlers el al. (2014) Raskere bedring ved høyere timefrekvens  

7 Erekson, Lambert og Egget (2015) Raskere bedring ved høyere timefrekvens  

8 Foa, Jameson, Turner og Payne (1980) Raskere bedring ved høyere timefrekvens  

9 Freedman, Hoffenberg, Vorus og Frosck 

(1999) 

Positiv effekt av økt timefrekvens 

10 Gutner, Suvak, Sloan og Resick (2016) Positiv effekt av økt timefrekvens  

11 Kordy, von Rad og Senf (1988) Endringer kunne ikke tilskrives timefrekvens 

12 Kraft, Puschner og Kordy (2006) Endringer kunne ikke tilskrives timefrekvens i psykodynamisk 

terapi og kognitiv atferdsorientert terapi, men i psykoanalytisk 

terapi indikerte resultatene at utfallet ble noe bedre dersom 

timene i starten av behandlingen var mindre frekvente, men 

forekom på en jevnlig basis 

13 Minami et al. (2009) Negativ effekt av økt timefrekvens 

14 Reardon, Cukrowitcz, Reeves og Joiner 

(2002) 

Positiv effekt av timefrekvens for de med 11 eller færre timer  

15 Reese, Toland og Hopkins (2011) Raskere bedring ved høyere timefrekvens  

16 Sandell, Blomberg og Lazar (2002) Interaksjon: lange, høyfrekvente og korte, lavfrekvente 

behandlinger gav best resultat 

17 Storch et al. (2008) Raskere bedring ved høyere timefrekvens  
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timefrekvens, en studie med repeterte målinger hvor de sammenligner daglige versus 

ukentlige timer med eksponeringsterapi for fobi (3) og en naturalistisk studie hvor de har en 

praksisorientert undersøkende tilnærming til psykoanalytisk terapi (11). I de to naturalistiske 

studiene (11,12) ble det tatt høyde for terapienes totale varighet, men dette ble ikke 

kontrollert for statistisk.  

 

3.4 Negativ effekt av økt timefrekvens 
Én studie (13) fant en statistisk signifikant negativ sammenheng mellom timefrekvens og 

behandlingsutfall (r = - .04), hvor korrelasjonen indikerte at høyere frekvens førte til lavere 

skåre på utfallsmålene. Forskerne konkluderer med at de praktiske implikasjonene av dette 

funnet er minimale på grunn av lav effektstørrelse.  

 

3.5 Positiv effekt av økt timefrekvens 
Fire studier (4,9,10,14) viser at økt timefrekvens har en positiv effekt på utfall. I én av disse 

studiene (14) begrenses den positive effekten til de pasientene som mottok 11 eller færre 

timer med terapi. Dette var en naturalistisk undersøkelse som så på hvordan varighet og 

jevnlig oppmøte i behandlingen kunne predikere behandlingsutfall blant voksne polikliniske 

pasienter. De tre andre studiene består av en metaanalyse (4), som fant at timefrekvens var 

det som best kunne predikere behandlingsutfall for deprimerte pasienter, en naturalistisk 

effektivitetsstudie (9), som blant annet så på betydningen av frekvens og behandlingens 

varighet hos pasienter i psykoanalytisk behandling, og en RCT-studie (10), som så på 

hvordan timefrekvens og konsistens i behandlingen påvirker utfallet i behandlingen av 

kvinner med en PTSD-diagnose.   

 

3.5.1 Raskere bedring ved økt timefrekvens 
Syv studier (1,5,6,7,8,15,17) konkluderer med at økt timefrekvens ikke gir større bedring 

totalt sett, men at behandling med hyppigere konsultasjoner fører til raskere bedring. Disse 

studiene består av en RCT-studie (6) og en feasability studie (5), som begge sammenligner 

syvdagers intensiv CBT med tre måneder standard ukentlig CBT i behandling av PTSD, to 

studier hvor de kun oppgav at de benyttet repeterte målinger (1,17), hvor de sammenligner 

daglige versus ukentlige timer med eksponeringsterapi for OCD, to naturalistiske studier 

(7,15) som undersøker betydningen av frekvens blant studenter i terapi og en studie med et 



 41 

kvasieksperimentelt crossover design (8) som så på betydningen av daglige versus ukentlige 

timer med eksponeringsterapi i behandling av agorafobi. 

 

3.5.2 Interaksjon 
Én studie (16) fant en interaksjon mellom timefrekvens og terapiens lengde. I denne studien 

så de at psykoterapeutiske endringer først og fremst var påvirket av disse to variablene i en 

interaksjon: lange og høyfrekvente, så vel som korte og lavfrekvente behandlinger viste de 

beste resultatene ved slutten av terapiforløpet.  

 

3.6 Resultater sammenfatning 
Forskningsgrunnlaget som ligger til grunn for denne litteraturgjennomgangen er relativt lite. 

Resultatene er til dels motstridene. Noen studier konkluderer med at timefrekvens ikke har 

noe å si, mens andre finner en sterk betydning av timefrekvens på behandlingsutfall. Samlet 

viser flertallet av studiene at økt timefrekvens har en positiv effekt. For majoriteten av disse 

studiene finner man at effekten av behandlingen vil være den samme på lang sikt, men at økt 

timefrekvens fører til raskere bedring hos klientene.  
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4 Diskusjon  
Denne oppgaven er basert på et litteratursøk på forskning gjort etter 1979, som sier noe om 

timefrekvens og betydningen dette har på utfall i psykologisk behandling av voksne. Under 

kommer en oppsummering av litteraturstudien og diskusjon av funnene opp mot teori og 

annen forskning. Deretter drøftes metodologiske betraktninger, kliniske implikasjoner og et 

mulig fokus for fremtidig forskning.  

 

4.1 Betydningen av timefrekvens for behandlingsutfall 
Hensikten med denne litteraturgjennomgangen var å utforske hva forskningen sier om 

betydningen av timefrekvens for behandlingsutfall i poliklinisk psykoterapeutisk behandling 

av voksne. Litteraturgjennomgangen sammenstiller empiri som har sett på dette og består av 

et bredt spekter av forskningsdesign, terapiretninger og klienter med ulike psykiske lidelser. 

Timefrekvens er et viktig tema, som påvirker både klienter og terapeuter, og som også er av 

betydning for de som organiserer den psykiske helsehjelpen som gis. Som vi har sett er 

timefrekvens i stor grad basert på tradisjon og praksisbasert kunnskap, heller enn forskning 

(Erekson et al., 2015). Rapporten fra Norsk Psykologforening, som kom i mai 2019, 

underbygger betydningen av frekvens i psykologisk behandling. Et av funnene der var at 

mange psykologer opplever at de ikke får gitt hyppig nok behandling til å kunne gi 

tilstrekkelig og god nok hjelp til sine klienter (Norsk Psykologforening, 2019). 

 

Litteratursøket som ligger til grunn for denne litteraturgjennomgangen ble gjort i to databaser 

og resulterte i 969 treff, som etter screening basert på inklusjonskriteriene ble redusert til 17 

studier. Ved å sammenstille empirien i disse 17 studiene, får man et blandet bilde av 

betydningen av timefrekvens for behandlingsutfall i poliklinisk psykologisk behandling av 

voksne. Fire studier (2,3,11,12) fant ingen effekt av økt timefrekvens på behandlingsutfall, én 

(13) studie fant en negativ sammenheng mellom økt timefrekvens og behandlingsutfall, fire 

studier (4,9,10,14) fant en positiv effekt av økt timefrekvens for behandlingsutfall og syv 

studier (1,5,6,7,8,15,17) fant at økt timefrekvens førte til raskere symptomlette, men at 

endringene ved endt behandling var like store uavhengig av frekvens. Én siste studie (16) fant 

en interaksjon i forholdet mellom timefrekvens og behandlingsutfall, hvor lange og 

høyfrekvente, så vel som korte og lavfrekvente behandlinger gav best resultat.  
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Til tross for et noe uklart bilde av hvordan timefrekvens påvirker dose-respons forholdet, kan 

det virke som om resultatene går i retning av at høyere timefrekvens er gunstig. I tillegg til 

fire studier som fant at økt timefrekvens har en direkte positiv effekt på behandlingsutfall, 

fant syv studier at økt timefrekvens førte til raskere bedring hos klientene. Dette er et funn av 

stor betydning, både for den enkelte, men også på et mer samfunnsøkonomisk plan. Mange 

psykiske lidelser påvirker både sosial fungering og for eksempel hvorvidt man klarer å være i 

jobb eller studier. Ved å oppnå bedring raskere, vil man ikke bare redusere klientens 

personlige lidelse, men også kunne hjelpe han eller henne til å raskere fungere i samfunnet på 

en måte som også får positive samfunnsøkonomiske konsekvenser.  

 

Det kan også tenkes at økt timefrekvens i noen tilfeller kan gjøre behandlingen lettere å 

akseptere og mer tilgjengelig for klientene. Ved å øke frekvensen kan man kanskje korte ned 

på den totale tiden i terapi. Dersom man f.eks. jobber med traumeminner kan det muligens 

være lettere for klienten å jobbe mer intensivt, heller enn små doser over lengre tid. På den 

måten blir behandlingen mer avgrenset og kanskje også lettere å gå inn i. Samtidig er det her 

viktig å huske på at en slik måte å jobbe på også kan oppleves overveldende for noen. Én av 

de inkluderte studiene (13) fant en negativ korrelasjon på forholdet mellom økt timefrekvens 

og behandlingsutfall. Selv om forskerne selv mente at man på grunn av lav effektstørrelse 

kunne trekke minimale konklusjoner fra dette funnet, kan man spekulere i om det negative 

funnet av økt frekvens kan skyldes at noen klienter opplever det for krevende å stå i et 

terapiforløp med relativt høy timefrekvens.  

 

De variable funnene, hvor noen studier viser en så tydelig positivt effekt av økt timefrekvens, 

mens andre ikke finner at timefrekvens har en slik betydning eller at sammenhengen mellom 

økt timefrekvens og behandlingsutfall er negativ, henspiller viktigheten av å hele tiden 

undersøke hvorvidt klienten er villig til å jobbe på en slik måte, samt vurdere den potensielle 

risikoen for symptomøking. Så selv om økt timefrekvens kan være positivt for noen, er det 

ikke nødvendigvis slik for alle. Vi kan tenke oss at noen typer lidelser (som f.eks. kompleks 

PTSD med relasjonstraumer, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse ect.) og noen type 

mennesker vil trenge lengre tid, heller enn å intensivere behandlingen over kortere tid med 

flere timer per uke. Læring og terapi er en prosess, og samtidig som vi jo ønsker at klientene 

skal bli raskt friske, både for sin egen og samfunnets del, må vi kanskje også gi dem tid til å 

jobbe med det de kommer i terapi for. Samtidig vil økt frekvens trolig være av betydning for 
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å skape en god allianse som nettopp åpner opp for å nærme seg de mer sårbare og vanskelige 

følelsene.  

 

Som vi så innledningsvis er trolig behandlingens timefrekvens av betydning både for læring, 

hukommelse og den terapeutiske alliansen - alle aspekter som påvirker den terapeutiske 

prosessen. Freedman, Hoffenberg, Vorus, og Frosch (1999) påpeker at en viktig forskjell 

mellom de som får behandling med en hyppigere frekvens, kontra de som mottar behandling 

sjeldnere, synes å være måten de internaliserer det terapeutiske forholdet på og benytter det 

som en slags indre hjelp og støtte. Å etablere og opprettholde en god allianse til klienten, er 

en faktor som har vist seg å være av stor betydning for behandlingsutfall (Castonguay & 

Beutler, 2006; Norcross & Lambert, 2011). Da Norcross (2010) spurte en rekke klienter om 

hva de opplevde som mest hjelpsomt i behandlingen, svarte nesten samtlige spontant at det 

var forholdet til terapeuten. Til tross for at den terapeutiske alliansen har vist seg å bare 

forklare rundt 5 % av variansen i behandlingsutfall, har forskning vist at denne faktoren er 

den som i størst grad påvirker utfallet og det uavhengig av terapeutens teoretiske forankring 

(Hubble et al., 2010; Lambert & Ogles, 2004; McWilliams, 2004; Norcross & Lambert, 

2011; Weinberger & Rasco, 2007). Å øke timefrekvensen fra for eksempel én til to ganger i 

uken, kan trolig være av betydning for å lettere skape en god kontakt mellom terapeut og 

klient. Samtidig vil en hyppigere timefrekvens legge til rette for at nevroner kan bli aktivert 

igjen innen fem dager, noe som har vist seg å være vesentlig for varig endring (Henn & 

Vollmayr, 2004). Man oppnår på da en raskere læringskurve som trolig kommer klienten til 

gode. Å benytte seg av terapien på denne måten vil ikke bare ha betydning for prosessen der 

og da, men også for langtidseffekten av behandlingen.  

 

Selv om mer frekvent behandling viser seg å være bedre, er det også viktig å huske på at 

klienten er med på å regulere denne faktoren. Vi har allerede sett på at noen kanskje kan 

synes det blir for overveldende med mer frekvent behandling. Klientene kan velge å utebli fra 

timene, de kan bli syke og lignende. Klientens liv og omstendigheter er også en faktor som 

muligens påvirker hvorvidt økt timefrekvens er positivt for behandlingsforløpet. Som vi har 

vært inne på kan kanskje økt timefrekvens gjøre behandlingen lettere å akseptere for klienten. 

I tillegg kan det styrke den terapeutiske alliansen, som igjen kan føre til at klienten føler seg 

tryggere og blir mer investert i behandlingen. Samtidig kan det kanskje være vanskelig å 

forplikte seg til terapi flere ganger i uken for noen, dersom vedkommende fungerer i jobb og 

har flere andre forpliktelser som familie og lignende. Da kan det tenkes at vedkommende kan 
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oppleve et behandlingsopplegg med høy timefrekvens som så krevende at han/hun ikke klarer 

å opprettholde de funksjonene han/hun har. Dette kommer trolig mye an på hvilket 

funksjonsnivå og ressurser klienten har ved oppstart av terapien. Kanskje det da er bedre å ha 

en jevn, men mindre frekvent behandling, slik at den blir mulig å stå i samtidig som han/hun 

klarer å balansere dette i kombinasjon med det livet som leves?   

 

Et annet aspekt handler om mer dyptliggende forståelse og opplevelse av terapeut-klient-

relasjonen. Dersom en terapeut f.eks. ønsker å intensivere behandlingen ved å ha to timer 

fremfor én time terapi i uken og klienten egentlig ikke ønsker dette, kan det muligens få 

negative effekter på prosessen, fremfor positive. Spesielt dersom klienten har en historie av at 

hans/hennes meninger ikke er blitt forstått eller verdsatt. I et slikt tilfelle ville man kanskje 

heller oppnådd bedre allianse og en potensielt emosjonelt korrigerende erfaring for klienten 

ved at terapeuten hadde akseptert klientens ønske om å møtes én gang i uken (Richards, 

1997). 

 

4.2 Har diagnose og/eller terapiretning noe å si? 
Angående egenskaper ved klienten og betydningen av timefrekvens for behandlingsutfall, 

kan man lure på om behandlingens timefrekvens avhenger av hvilken lidelse og hvilke 

symptomer klienten kommer med? I de 17 studiene som er inkludert i denne 

litteraturgjennomgangen er flere typer lidelser, symptomer og psykologiske utfordringer 

representert. Noen studier omhandler klienter med spesifikke diagnoser som OCD, ulike 

fobier, PTSD, psykosomatiske lidelser og depressive lidelser, mens det i andre studier er 

inkludert deltagere med et ulikt spekter av symptomer, alt fra symptomer på angst og 

depresjon til mellommenneskelige utfordringer, akademiske utfordringer, tilpasningsvansker 

og problemer med alkohol, stress og/eller i forhold til mat. Det er også varierende hvor 

alvorlig klientene er rammet av de vanskene de har. Cuijpers et al. (2013) poengterer at 

metastudien deres kun tar for seg studier på depresjon. Det er altså ikke slik at høy frekvens i 

behandlingen nødvendigvis har den samme effekten for andre psykiske lidelser. Samtidig 

inkluderer også metastudien studier hvor klientene har komorbide tilstander, noe som ikke 

påvirker hvordan økt timefrekvens påvirker bedring i en positiv retning. Komorbide tilstander 

er heller reglen enn unnataket i studiene som er inkludert i denne litteraturgjennomgangen og 

kanskje også det vanligste hos klientene på en poliklinikk. Basert på empirien i de 17 

artiklene er det vanskelig å konkludere med noe angående betydningen av diagnose for 
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timefrekvens og behandlingsutfall. Men som vi har vært inne på kan det trolig være av 

betydning basert på lidelsens natur (f.eks. PTSD med relasjonstraumer vs. PTSD uten 

relasjonstraumer) og også hvor alvorlig klienten er rammet og hvorvidt behandlingen 

påvirker klientens evne til å fungere i dagliglivet.  

 

Ved gjennomgang av flere håndbøker innen kognitiv atferdsterapi (Calkins et al., 2016), 

humanistiske terapiretninger (Cain et al., 2016; Greenberg & Goldman, 2019; Schneider et 

al., 2015) og integrativ terapi (Norcross, 1986; Norcross & Goldfried, 2005), var det 

vanskelig å finne noe konkret som omhandlet timefrekvens eller eksplisitte anbefalinger med 

tanke på hvor ofte man bør gå i terapi. I psykodynamisk og psykoanalytisk teori har teamet 

fått større plass, og det pågår fortsatt en debatt innad i miljøet angående hvilken timefrekvens 

som er nødvendig for å kunne kalle en behandling «psykoanalyse» (se Conrotto, 2011; 

Ferraro, 2011; Frank, 2011). Denne litteraturgjennomgangen inkluderer studier basert på flere 

forskjellige terapiretninger. Åtte studier består av kognitiv atferdsterapi eller lignende 

tilnærminger, to studier baserer seg på psykoanalytisk terapi, tre studier har en integrativ 

tilnærming til terapi, to studier består av flere behandlingsformer, blant annet psykodynamisk 

terapi, klientsentrert terapi, kognitiv atferdsterapi, eksistensiell terapi, systemisk terapi og 

integrativ terapi (alt etter terapeutens teoretiske forankring) og i to studier er behandlingsform 

ikke oppgitt. Når man ser på betydningen av timefrekvens for behandlingsutfall innenfor de 

forskjellige teoretiske forankringene, finner man blandede resultater og ingen tydelig 

forskjell. Resultatene kan altså ikke konkludere med at det er forskjell på betydningen av 

timefrekvens basert på terapiretning.  

 

Basert på empirien som ligger til grunn i denne litteraturgjennomgangen, kan vi altså ikke dra 

noen tydelige konklusjoner verken vedrørende hvorvidt diagnose eller terapiretning har noe å 

si for betydningen av timefrekvens på utfall i psykologisk behandling av voksne. Det er 

nødvendig å utforske dette mer og fremtidig forskning kan kanskje gi oss et tydeligere svar 

på hvilke sammenhenger som finnes. Det er mulig det finnes slike forskjeller, men at de enda 

ikke er oppdaget. En annen mulighet er at frekvens kan være av betydning uavhengig av 

terapeutisk retning og diagnose. Ulike terapiretninger og ulike psykiske problemer legger til 

rette for ulike terapeutiske prosjekt. Samtidig ser vi at det er noe felles. Som Goldfried (1980, 

2009) påpeker finnes det noen endringsmekanismer som er gjeldene på et abstraksjonsnivå et 

sted mellom de konkrete teknikkene og de teoretiske rasjonalene for hvorfor en teknikk 

virker. Her kan man finne noen prinsipper for endring som går på tvers av de ulike teoretiske 
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orienteringene. Er det mulig at timefrekvens befinner seg her? Enten som en fellesfaktor i seg 

selv eller som en viktig moderator og/eller medierende faktor på forhold som er av stor 

betydning for den terapeutiske prosessen, som læring, hukommelse og den terapeutiske 

alliansen, og dermed også behandlingsutfallet? Psykoterapi består, som vi så innledningsvis, 

av et møte mellom terapeut og klient og all terapi er på den måten avhengig av en viss 

samtalefrekvens. At timefrekvens derfor er av betydning for alle som driver terapi er tydelig, 

men hvorvidt det er en fellesfaktor som er uavhengig av terapiretning og diagnose er 

vanskelig å si, da det per dags dato finnes for lite forskning på feltet.  

 

4.3 Mål på bedring 
Forskningen i de inkluderte studiene er i hovedsak gjort på sammenhengen mellom 

timefrekvens og utfall av terapi i form av symptomlette. Hvordan vi måler bedring er relevant 

innen all psykoterapiforskning og en substansiell diskusjon i feltet. Som nevnt i 

avgrensningen av oppgaven kan man måle utfall både bredt og smalt. I litteraturen som 

omhandler bedring (recovery litterature) finnes det et konseptuelt skille mellom bedring fra 

(recovery from) og bedring med (recovery within) et psykisk helseproblem (Davidson, 2012; 

Ramon, Healy, & Renouf, 2007). Bedring fra er basert på forståelse av psykiske vansker 

innen en medisinsk modell, mens bedring med baserer seg på en forståelse av psykiske 

vansker som noe som kan være utfordrende og vanskelig, men at bedring først og fremst 

handler om å finne meningsfulle måter å leve med disse utfordringene på, heller enn å bli 

kvitt dem. I den sistnevnte forståelsen av bedring vil endelige mål og symptomlette være 

underordnet det å leve på en meningsfull måte og kunne fungere greit i det daglige 

(Davidson, 2012). I en kvalitativ studie av Moltu, Stefansen, Nøtnes, Skjølberg, og Veseth 

(2017) fant de blant annet at deltagerne så på bedring som en pågående prosess og at det som 

var viktigst for dem var hvordan de fungerte i mellommenneskelige relasjoner og jobb, samt 

selvaksept, selvforståelse og bedret mellommenneskelig trygghet. Symptomlette var altså 

ikke det viktigste. Denne studien støtter opp under en bredere forståelse av bedringsmål og 

foreslår at man må se forbi endringer som kun handler om symptomlette, og ta høyde for den 

kompleksiteten som er i hva det vil si å bli bedre. Vi ser dette i klinikken, da ulike 

terapiretninger kan ha ulik målsetning og da også ulike måter å måle bedring. Denne bredden 

i utfallsmål bør også komme frem i forskningen. Hvorvidt timefrekvens påvirker utfall av 

terapi kan trolig også være avhengig av hvordan vi måler bedring.  
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4.4 Metodologiske betraktninger 
Det er flere metodologiske betraktninger det er viktig å påpeke i denne 

litteraturgjennomgangen. En litteraturgjennomgang er alltid bundet av begrensningene i de 

inkluderte studiene. Resultatene hadde kanskje blitt annerledes som jeg hadde brukte andre 

søkeord eller satt andre inklusjonskriterier.  

 

De inkluderte studiene består av et bredt spekter av forskningsdesign og metoder. Dette er 

både en styrke og en utfordring ved litteraturgjennomgangen. Det gjør at 

litteraturgjennomgangen bygger på flere kilder til kunnskap, som er i tråd med 

prinsipperklæringen om evidensbasert praksis. Dette var også en nødvendighet, da 

forskningsfeltet er relativt smalt. Samtidig kan en slik sammenstilling av forskning gjøre det 

vanskelig å trekke tydelige konklusjoner. Resultatene er også begrenset av metoden til de 

inkluderte studiene, blant annet i form av at flere studier har relativt få deltagere og at noen 

av studiene ikke har kontrollert statistisk for totalt antall timer. Faren ved å ikke kontrollere 

for totalt antall timer er at timefrekvens kan bli en konfunderende variabel med totalt antall 

timer i terapi. Det vil da være vanskelig å si om utfallet av terapien i hovedsak skyldes at de 

som fikk hyppigere timefrekvens også fikk flere timer behandling totalt eller om det faktisk 

handler om at de kom oftere i terapi. De fleste inkluderte studiene har tatt høyde for totalt 

antall timer, selv om de ikke nødvendigvis har gjort dette statistisk. At ikke alle studiene har 

kontrollert statistisk for totalt antall timer er forståelig i og med at flere av de inkluderte 

studiene er naturalistiske studier. Disse gir oss en annen type kunnskap enn de mer 

eksperimentelle studiene, som igjen kan ses på som en styrke. Timefrekvens er også en 

variabel det kan være vanskelig å kontrollere fullt ut, siden den er regulert av både klient og 

terapeut.  

 

Andre potensielle svakheter ved litteraturgjennomgangen er at de inkluderte studiene i størst 

grad måler bedring i form av symptomlette, at litteratursøket er begrenset til to databaser, at 

søket ble begrenset til artikler med et engelsk språk og at det bare er én person som har gjort 

søket, screenet relevante studier og vurdert risiko for systematisk skjevheter i de inkluderte 

studiene. At de inkluderte studiene i størst grad måler bedring i form av symptomlette er som 

nevnt over et relativt smalt utfallsmål. Dersom bedring hadde blitt målt på andre måter, hadde 

vi kanskje fått tilsvarende andre svar. At søket er begrenset til to databaser, kan gjøre at jeg 

har gått glipp av mulige aktuelle studier som finnes andre steder. Det kan også hende at jeg 
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har gått glipp av viktige kilder som befinner seg i såkalt «grå litteratur». Dette er mulige 

relevante bidrag, som konferansebidrag, rapporter og lignende, som ikke er tilgjengelig i de 

databasene som er gjennomsøkt. At litteratursøket ble begrenset til artikler som har et engelsk 

språk, kan føre til at alle relevante artikler som ikke er kodet i databasen, faller bort. Dette 

gjelder spesielt eldre litteratur. For å ta høyde for dette gjorde jeg et nytt søk hvor jeg ikke 

begrenset til engelsk språk. Ingen nye, relevante artikler ble funnet. At det bare er én person 

som har gjennomført litteratursøket, og dermed også gjennomgått screening av aktuelle 

artikler og vurdering av disse, er en metodisk svakhet ved litteraturgjennomgangen. Samtidig 

var dette en naturlig begrensning basert på at det er en hovedoppgave hvor forfatteren skriver 

alene. En styrke ved litteraturgjennomgangen er at søket er grundig. Relevant litteratur er 

også sjekket opp mot flere utgaver av Bergin and Garfields Hanbook in Psychotherapy and 

Behavior Change, som er bøker som vurderes av høy kvalitet innen feltet.  

 

4.5 Kliniske implikasjoner 
Forskning kan gi oss nyttig informasjon med tanke på hva som er den beste behandlingen å gi 

i psykisk helsevern. Vi vet at mesteparten av de empirisk støttede behandlingene vi har, enten 

eksplisitt ellet implisitt har benyttet seg av en timefrekvens på en gang i uken eller oftere 

(Erekson et al., 2015). Basert på rapporten fra Norsk Psykologforening (2019) og erfaringer 

fra feltet kan det virke som om det er en tendens i psykisk helsevern til å vike fra dette og 

smøre klientene tynt ut. Grunnen til at det har blitt sånn er ikke entydig. At vi i praksis gjør 

noe annet, enn det empirien som ligger til grunn foreslår, er viktig å være seg bevisst. 

Funnene i denne litteraturgjennomgangen gir ikke noen tydelige svar på om dette gir 

dårligere resultater og vi vet for lite til å med sikkerhet kunne si hvilke konsekvenser det får 

for behandlingen og dens utfall. Samtidig peker resultatene i en retning av at høyere frekvens 

gir raskere bedring for klientene, noe som både har store personlige, mellommenneskelige og 

samfunnsøkonomiske konsekvenser. Basert på denne trenden vil vi kunne anta at det å smøre 

klientene tynt ut trolig har lite for seg. Det vil være viktig å forske mer på betydningen av 

timefrekvens for utfall i poliklinisk psykologisk behandling av voksne. Dette kan potensielt 

gi viktig kunnskap til terapeuter og ikke minst til de som organiserer den psykiske 

helsehjelpen vi gir.  
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4.6 Fremtidig forskning 
Denne litteraturgjennomgangen identifiserer kun 17 studier som har sett på betydningen av 

timefrekvens for poliklinisk psykologisk behandling av voksne. Studiene består av en rekke 

forskjellige metoder og forskningsdesign, de inkluderer forskjellige terapeutiske 

intervensjoner og deltagerne representerer mange ulike psykiske diagnoser og symptomer. I 

tillegg til at en slik variasjon kan gjøre det vanskelig å trekke noen entydige konklusjoner, er 

den metodologiske kvaliteten på studiene blandet. Det trengs mer forskning på hvilken 

betydning timefrekvens har for utfall av terapi blant voksne polikliniske klienter. Fremtidig 

forskning bør bestrebe seg etter å identifisere hva som er den optimale timefrekvensen for et 

terapeut-klient-forhold å jobbe ut ifra og hvordan disse timene eventuelt bør fordeles. Den 

bør se på om det er forskjeller i hvorvidt timefrekvens påvirker utfall basert på terapeut, 

klient, lidelse og terapiretning. I tillegg vil det være viktig å måle betydningen av 

timefrekvens på andre utfallsmål enn bare symptomlette. Kvalitative studier vil kunne gi oss 

viktig informasjon, blant annet om terapeuten og klientens opplevelse av frekvens. Det kunne 

vært interessant å sett på hvorvidt betydningen av timefrekvens påvirket utfall i en 

naturalistisk setting versus en eksperimentell setting, hvor timefrekvens er en variabel som 

blir kontrollert. Potensielt kan slik forskning bidra med viktig kunnskap om hvordan vi bør 

organisere helsevesenet, for å kunne gi den beste behandlingen både for den enkelte og på et 

samfunnsøkonomisk plan.  

 

4.7 Konklusjon 
I denne oppgaven har jeg undersøkt betydningen av timefrekvens for utfall i poliklinisk 

psykologisk behandling av voksne. Jeg har også lagt frem litteratur basert på hva vi vet om 

grunnlaget for hvilken timefrekvens det er vanlig å praktisere i dag, samt mulige årsaker til 

hvorfor timefrekvens kan vise seg å være viktig. Basert på et systematisk litteratursøk ble 17 

studier som møtte inklusjonskriteriene analysert. Den metodologiske kvaliteten på studiene er 

blandet og det store spennet i de inkluderte studienes design, gjør det vanskelig å trekke 

entydige konklusjoner. Samtidig ser vi en trend mot at mer frekvent behandling kan gi 

raskere symptomlette, et funn som er av betydning både for den enkelte og på et 

samfunnsøkonomisk plan. Det trengs mer forskning på betydningen av timefrekvens for med 

større sikkerhet kunne si noe om hvor ofte man bør gå i terapi. Den potensielle betydningen 

av mer forskning er stor og vi kan muligens få svar som gir tydeligere føringer for hvordan vi 

best organiserer rammene for den psykiske helsehjelpen som gis.  
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Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg A. Karakteristikker ved inkluderte studier 

ID Forfatter År Design Intervensjon Kontroll Antall 
deltagere 

Karakteristikker 
deltagere 

Utfallsmål 

1 *Abramowitz, 
Foa og 
Franklin 

2003 Pre-post-
follow-up 

Deltakerne fikk behandling i 
form av 15 timer 
eksponerings-terapi med 
respons-prevensjon (ERP). 
20 mottok én totimers 
terapitime daglig over tre 
uker og 20 mottok én 
totimers terapitime to 
ganger i uken over åtte uker. 
 

Ingen 
kontrollgruppe 
 

40  Voksne pasienter 
med en OCD-
diagnose 
 
23 menn og 17 
kvinner 
 
Gjennomsnittsalder: 
37,45 år 

Yale-Brown Obsessive-
Compulsive Scale (Y-BOCS) 
 
Beck Depression Inventory (BDI) 
 

2 Caillier 1979 2 x 2 faktorielt 
design  
 
Pre-post-
follow-up 

Alle deltagerne fikk totalt 10 
timer korttids, intensjonell, 
tidsbegrenset terapi (short 
term intentionally time-
limited (STTL) 
psychotherapy) og ble 
tilfeldig fordelt en av 
følgende betingelser: 
(a) 1 time terapi hver dag 
(b) 1 time terapi hver fjerde 
dag 
(c) 2 timer terapi hver dag 
(d) 2 timer terapi hver fjerde 
dag 
(e) 10 nesten sammen-
hengende timer på én dag   
 

Ingen 
kontrollgruppe 

50  
 

Voksne pasienter 
med symptomer på 
angst og/eller 
depresjon 
 
16 menn og 34 
kvinner 
 
Alder: mellom 18 og 
50 år 

Therapy Equivalence Questionnair 
 
Client Expectations Questionnair 
 
En modifisert utgave av The 
Barrett- Lennard Relationship 
Inventory 
 
Jourard Self-Disclosure 
Questionnaire (JSDQ) 
 
Psychiatric Status Schedule (PSS) 
 
Goal Attainment Scaling method 
(GAS) 

3 *Chambless 1990 Pre-post-
follow-up 

Deltakerne fikk 10 timer av 
90 min gradert in vivo 
eksponerings-terapi + 
trening i en rekke mestrings-

Kontrollgruppe 
ikke oppgitt 

36  
 

Polikliniske 
pasienter (19 med 
agorafobi og 17 med 
enkel fobi) 

Behavioral avoidance test (BAT) 
 
Behavioral diary 
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ID Forfatter År Design Intervensjon Kontroll Antall 
deltagere 

Karakteristikker 
deltagere 

Utfallsmål 

strategier for angst. 
Halvparten mottok 
behandlingen daglig, mens 
den andre halvparten én 
gang i uken.  

 
6 menn og 30 
kvinner 
 
Gjennomsnittsalder: 
40,58 år 
 

Fear Questionnaire 
 
Expectancy and treatment 
evaluation  
 

4 *Cuijpers, 
Huibers, Ebert, 
koole og 
Andersson 

2013 Metaanalyse Individuell psykoterapi Venteliste eller  
behandling som 
vanlig 
 

5403 
(fra 70 
studier) 

Pasienter med en 
depressiv lidelse 
 
33 studier: generelt 
voksne 
10 studier: eldre 
ungdommer 
9 studier: kvinner 
med 
fødselsdepresjon 
7 studier: pasienter 
med komorbide 
medisinske tilstander 
11 studier: andre 
grupper pasienter 
 

Antall behandlingstimer 
 
Varighet av behandlingen (antall 
uker terapien varte) 
 
Totalt antall timer tilbrakt sammen 
med terapeuten 
 
Antall timer pr uke 

5 *Ehlers et al. 2010 Feasability 
study  
 
Pre-post-
follow-up 
 

Deltakerne fikk behandling i 
form av en intensiv versjon 
av kognitiv terapi for PTSD 
(CT-PTSD) i opp til 18 
timer over en periode på 5 
til 7 arbeidsdager, etterfulgt 
av én time uken etter og opp 
til 3 månedlige oppfølgings-
timer 

En tidligere 
studie med 
sammenlignbare 
klienter som 
mottok ukentlig 
CT-PTSD 

14  
 

Pasienter med 
kronisk PTSD med 
minimum varighet 
på 3 mnd.  
 
6 menn og 8 kvinner 
  
Alder mellom 18 og 
65 år 

Clinician-Administered PTSD 
scale (CAPS-SX) 
 
Posttraumatic Diagnostic Scale 
(PDS) 
 
Sheehan Disability Scale 
 
Beck Anxiety Inventory (BAI) 
 
Beck Depression Inventory (BDI) 
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ID Forfatter År Design Intervensjon Kontroll Antall 
deltagere 

Karakteristikker 
deltagere 

Utfallsmål 

6 *Ehlers el al. 2014 Randomisert 
kontrollert 
studie (RCT) 
 
Pre-post-
follow-up 

Klientene ble tilfeldig 
fordelt 7-dagers intensiv 
CBT for PTSD, 3 mnd med 
standard ukentlig CBT, 3 
mnd emosjons-fokusert 
støtteterapi eller 14 uker 
venteliste 

3 mnd 
emosjons-
fokusert 
støtteterapi eller 
14 uker 
venteliste 
 

121  
 

Pasienter med 
kronisk PTSD  
 
12-13 menn og 17-
18 kvinner i hver 
betingelse 
 
Alder mellom 18 og 
65 år 

Clinician-Administered PTSD 
Scale 
 
Post-traumatic Diagnostic Scale 
 
Sheehan Disability Scale 
 
Beck Anxiety Inventory 
 
Beck Depression Inventory 
 
Life Enjoyment and Satisfaction 
Questionnaire 
 

7 Erekson, 
Lambert og 
Egget 

2015 Naturalistisk 
studie 
 

Blant klientene ble 
undergrupper som kom til 
terapi ca. ukentlig eller hver 
fjortende dag sammenlignet 
med hverandre med tanke på 
forskjeller i hvor raskt de 
ble bedre og klinisk 
signifikante endringer 
 

Kontrollgruppe 
ikke oppgitt 
 

21 488  
 

Universitetsstudenter 
som mottok terapi 
mellom 1996 og 
2014  
 
Studentene strevde 
hovedsakelig med 
tilpasningsvansker, 
angst og depresjon 
 
39,8 % menn, 54,9 
% kvinner og 5,3 % 
uspesifisert  
 
Gjennomsnittsalder: 
22,5 år 
 

Outcome Questionnaire 45 (OQ-
45) 

8 *Foa, Jameson, 
Turner og 
Payne 

1980 Kvasi-
eksperimentelt 
crossover 
design 
 

Pasientene ble tilfeldig 
fordelt én av to behandlings-
tilbud: 

Kontrollgruppe 
ikke oppgitt 

11  
 

Pasienter med 
agorafobi. 
Symptomenes 
gjennomsnittlige 
varighet var på 14 år.  

Ulike mål på intensiteten klientene 
opplevde i møte med de fryktede 
situasjonene, basert på ett én 
timers intervju skåret av 
uavhengige intervjuere. 



 64 

ID Forfatter År Design Intervensjon Kontroll Antall 
deltagere 

Karakteristikker 
deltagere 

Utfallsmål 

Pre-post (a) 10 daglige timer 
etterfulgt av 10 ukentlige 
timer eller  
(b) 10 ukentlige timer 
etterfulgt av 10 daglige 
timer. 
 
Timene bestod av ½-time 
diskusjon rundt symptomer 
etterfulgt av 2 timer in vivo 
eksponering. 
 

 
10 kvinner og 1 
mann 
 
Gjennomsnittsalder: 
41 år 

9 Freedman, 
Hoffenberg, 
Vorus og 
Frosck 

1999 Naturalistisk 
effektivitets-
studie 
 

Deltagerne gikk til 
psykoanalytisk behandling. 
Varighet av behandlingen 
varierte fra én mnd til over 
to år. 55 % ble sett én gang i 
uken, 32 % to ganger i uken 
og 8 % tre ganger i uken.  
 

Ingen 
kontrollgruppe 

99  Polikliniske 
pasienter 
 
67 % kvinner og 33 
% menn 
 

The Effectiveness Questionnaire 
(EQ) 

10 Gutner, Suvak, 
Sloan og 
Resick 

2016 Randomisert 
kontrollert 
studie (RCT) 
 
Pre-post-
follow-up 
 

Kognitiv prosessering terapi 
eller forlenget eksponerings-
terapi 

Venteliste med 
minimal kontakt 
 
 

136 Kvinner med en 
PTSD diagnose  
 
Gjennomsnittsalder: 
32,16 år 

Clinician-Administred PTSD 
Scale 
 
Registrerte behandlingstimer  
 

11 Kordy, von 
Rad og Senf 

1988 Praksisorientert 
undersøkende 
tilnærming  
 
Pre-follow-up 

Psykoanalytisk behandling 
(gjennomsnittlig antall timer 
var 141, med en 
gjennomsnittlig varighet på 
2,42 år) 

Ingen 
kontrollgruppe 

76  Voksne pasienter 
med psykiske eller 
psykosomatiske 
lidelser  
 
50 kvinner og 26 
menn 
 
 

Goal Attainment Scaling 
 
Giessen Checklist of Somatic 
Complaints  
 
Giessen test 
 
Satisfaction Questionnaire  
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ID Forfatter År Design Intervensjon Kontroll Antall 
deltagere 

Karakteristikker 
deltagere 

Utfallsmål 

Registrering av ulike 
tidsparametre som total varighet, 
totalt antall timer, antall timer pr 
uke og lengre avbrytelser  
 

12 Kraft, 
Puschner og 
Kordy 

2006 Prospektiv 
naturalistisk 
longitudinell 
studie 

Pasientene gikk til 
behandling hos terapeuter 
som benyttet en av følgende 
tre metoder: psykodynamisk 
psykoterapi (PD), kogntiv-
atferdsterapi (CBT) eller 
psykoanalytisk psykoterapi 
(PAP) 

Ingen 
kontrollgruppe 
 

256  
 

Pasienter som 
hovedsakelig slet 
med affektive- og 
angstrelaterte 
lidelser 
 
47,7 % menn og 52,3 
% kvinner 
 
Gjennomsnittsalder: 
42,8  

Den tyske utgaven av Symptom 
Check-List (SCL-90-R) 
 
Gissener Bechwerdebogen (GBB-
24) 
 
Subskalaen til OQ-45 som heter 
«interpersonal relations» 
 
Tyske versjonen av Helping 
Alliance Questionnaire (HAQ) 
 
Registrerte behandlingstimer 
 

13 *Minami et al. 2009 Naturalistisk 
studie, 
arkivdata 
 
Pre-post 
 

Integrativ terapi Venteliste 
basert på 
referanse-
målinger 
 

6099 Klienter som mottok 
terapi i tidsrommet 
mellom august 1999 
og may 2007. 
Demografiske 
variabler bare 
tilgjengelig på 41,1 
% av utvalget. Basert 
på dette var 60 % 
kvinner og 40 % 
menn.  
 
Gjennomsnittsalder 
var 27,39 år. 
 

Outcome Questionnaire 45 (OQ-
45) 

14 Reardon, 
Cukrowitcz, 

2002 Naturalistisk 
undersøkelse 

Terapi ved klinikken Ingen 
kontrollgruppe 

74  
 

Voksne pasienter 
med diagnoser som 

Clinical Global Impression (CGI) 
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ID Forfatter År Design Intervensjon Kontroll Antall 
deltagere 

Karakteristikker 
deltagere 

Utfallsmål 

Reeves og 
Joiner 

 er typiske for de som 
søker psykologisk 
behandling 
 
35 menn og 39 
kvinner 
 
Gjennomsnittsalder: 
28,6 år 
 

Vurdering av journalnotater, 
diagnostiske- og behandlings-
messige vurderinger og 
tilgjengelige objektive 
behandlingsmål (som BDI, MMPI 
o.l.) 
 

15 Reese, Toland 
og Hopkins 

2011 Naturalistisk 
studie, 
arkivdata 

Integrativ terapi Kontrollgruppe 
ikke oppgitt 
 

1207  Studenter med plager 
som depressive 
symptomer, 
symptomer på angst, 
akademiske 
problemer, 
problemer knyttet til 
mellommenneskelige 
relasjoner og andre 
plager som 
problemer med 
alkohol, stress, mat 
ect.  
 
28,3 % menn og 69,7 
% kvinner 
 
Gjennomsnittsalder: 
21,78 år 
 

Outcome Questionnaire 45 (OQ-
45) 
 
Registrerte behandlingstimer 
 

16 Sandell, 
Blomberg og 
Lazar 

2002 Pre-post-
follow-up 

Terapi én eller to ganger i 
uken med en autorisert 
psykolog eller tre til fire 
ganger i uken med en 
psykoanalytiker, alle 
terapeutene sa at de hadde 

Ingen 
kontrollgruppe 

156  
 

Pasienter som hadde 
fullført psykoterapi 
eller psykoanalyse. 
Den typiske pasient 
var kvinne, singel, 
skilt eller ugift. 

Well-being Questionnaire (WbQ) 
 
The Symptom Checklist (SCL-90) 
 
The Sense of Coherence Scale 
(SOCS) 
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ID Forfatter År Design Intervensjon Kontroll Antall 
deltagere 

Karakteristikker 
deltagere 

Utfallsmål 

en eklektisk tilnærming til 
terapi.  

 
Gjennomsnittsalder: 
39,4 år 

 
The Social Adjustment Scale 
(SAS) 
 
Varighet og frekvens av 
pasientenes terapi ble vurdert årlig 
gjennom WbQ 
 

17 *Storch et al.  2008 Pre-post-
follow-up 

Deltakerne ble enten gitt 14 
timer ukentlig eller intensiv 
(en time hver ukedag i tre 
uker) CBT i et ikke-
randomisert format 

Ingen 
kontrollgruppe 
 

62  
 

Voksne pasienter 
med OCD  
 
29 kvinner og 33 
menn 
 
Gjennomsnittsalder: 
31,8  

Anxiety disorders interview 
schedule for DSM-IV (ADIS) 
 
Yale-Brown Obsessive-
Compulsive Scale (Y-BOCS) 
 
Clinical Global Impression – 
Severity (CGI-S) 
 
Clinical Global Improvement 
(CGI) 
 
Beck Depression Inventory – 
Second Edition (BDI-II) 
 
Obsessive-Compulsive Inventory 
– Revised (OCI-R) 
 
State-Trait Anxiety Inventory-
Trait subscale (STAI) 

Notat: For å lettere finne frem, er studiene i tabellen sortert alfabetisk 
*Artikler inkludert ved gjennomgang av inkluderte artikler basert på litteratursøket


