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Spørgsmålet som jeg vil beskæftige mig med 
er dette: Er det muligt, i vendinger der er klart 

definérbare og målelige, at formulere de 
psykologiske betingelser som er både 

nødvendige og tilstrækkelige for konstruktiv 
personlighedsforandring? 

Carl Rogers, 1957



  

For at der kan forekomme konstruktiv 
personlighedsforandring er det nødvendigt at 

disse betingelser eksisterer og fortsætter 
med at eksistere over en vis tid:

Carl Rogers, 1957



  

1. To mennesker er i psykologisk kontakt

2. Den første person, som vi skal kalde klienten, er i en 
tilstand af inkongruens med sårbarhed eller angst

3. Den anden person, som vi skal kalde terapeuten, er 
kongruent eller integreret i forholdet

4. Terapeuten oplever ubetinget positiv anerkendelse af 
klienten

5. Terapeuten oplever en empatisk forståelse af 
klientens indre referenceramme og forsøger at 
kommunikere denne oplevelse til klienten

6. Kommunikationen til klienten af terapeutens 
empatiske forståelse og ubetinget positive 
anerkendelse lykkes i minimal grad.

Carl Rogers, 1957



  

Ingen andre betingelser er nødvendige. 
Hvis disse seks betingelser eksisterer, og 

fortsætter med at eksistere over en vis 
tid, er dette tilstrækkeligt. Processen med 

konstruktiv personlighedsforandring vil 
følge.

Carl Rogers, 1957



  



  



  

Den første betingelse specificerer 
at en minimal relation, 

en psykologisk kontakt, må eksistere. 
Jeg opstiller den hypotese at signifikant 
positiv personlighedsforandring kun kan 

forekomme i relationer. 

Carl Rogers, 1957

Psykologisk kontakt



  



  

Den refererer til en diskrepans mellem 
organismens faktiske oplevelse og individets 

selvbillede, så vidt som det repræsenterer 
oplevelsen.

Carl Rogers, 1957

Inkongruens



  

Rogers personlighedsmodel

• Organismisk oplevelse og Selvstruktur

• Betingelser for værd - introjiceret værdier

• Locus for vurdering (indre-ydre)

• Aktualiserende tendens

• Terapeutiske 
betingelser

• Symbolisering 
i bevidsthed



  



  

Kongruens

Den tredje betingelse er at terapeuten, 

indenfor rammerne af dette forhold er en 

kongruent, ægte, integreret person.  

(Rogers, 1957, s. 97-99, Lisbet Sommerbecks oversættelse)



  

Kongruens

Det betyder at han i forholdet føler sig fri og 

dybt sig selv, med sine faktiske oplevelser 

nøjagtigt symboliseret i sin bevidsthed om sig 

selv. Det er det modsatte af at præsentere en 

facade, enten vidende eller uvidende. 

(Rogers, 1957, s. 97-99, Lisbet Sommerbecks oversættelse)



  

Kongruens
Det er ikke nødvendigt (ej heller muligt) at 

terapeuten er et ideal der udviser denne grad 

af integration, eller helhed, i alle aspekter af 

sit liv. Det er tilstrækkeligt at han er nøjagtigt 

sig selv i denne time af dette forhold, at han i 

denne fundamentale forstand er hvad han 

faktisk er, i dette tidsrum.
(Rogers, 1957, s. 97-99, Lisbet Sommerbecks oversættelse)



  



  

Ubetinget Positiv Anerkendelse

I den udstrækning terapeuten oplever en 
varm accept af ethvert aspekt af klientens 

oplevelser som værende en del af klienten, 
oplever han ubetinget positiv anerkendelse.

(Rogers, 1957, s. 97-99, Lisbeth Sommerbecks oversættelse)



  

Ubetinget Positiv Anerkendelse

… Det betyder at der ikke er nogen 
betingelser for accept, ikke nogen følelse af 
at ”Jeg kan kun lide dig hvis du er sådan og 

sådan.” 

(Rogers, 1957, s. 97-99, Lisbeth Sommerbecks oversættelse)



  

Ubetinget Positiv Anerkendelse

Det betyder en ”lovprisning” af personen … Det er 
det modsatte af en selektivt vurderende holdning – 

”Du er dårlig på disse måder, god på disse. Det 
involverer i lige så høj grad accept af klientens 

udtryk for negative, ”dårlige”, smertefulde, 
frygtsomme, defensive, unormale følelser, som for 
hans udtryk for ”gode”, positive, modne, tillidsfulde, 

sociale følelser, i lige så høj grad accept af de 
måder han er inkonsistent på som af de måder han 

er konsistent på.

(Rogers, 1957, s. 97-99, Lisbeth Sommerbecks oversættelse)



  

Ubetinget Positiv Anerkendelse

Det betyder følelser af omsorg for klienten, 
men ikke på en besiddende måde eller på en 
måde der bare tilfredsstiller terapeutens egne 
behov. Det betyder omsorg for klienten som 
en separat person med tilladelse til at have 
sine egne følelser, sine egne oplevelser.

(Rogers, 1957, s. 97-99, Lisbeth Sommerbecks oversættelse)



  



  



  

Empati

at terapeuten oplever en nøjagtig empatisk 
forståelse af klientens bevidsthed om sine 
egne oplevelser. At sanse klientens private 

verden som om den var ens egen, men uden 
på noget tidspunkt at miste ”som om” 

kvaliteten

Carl Rogers, 1957



  

Empati

Den empatiske tilstand, eller at være 

empatisk, er at opleve den andens indre 

referenceramme nøjagtigt, og med de 

følelsesmæssige komponenter og 

betydninger som tilhører den, som om man 

var den anden person, men uden nogensinde 

at miste ”som om” betingelsen.
(Rogers, 1959, s. 210, Lisbet Sommerbecks oversættelse)



  

Empati

Det betyder således at føle den andens 

smerte eller glæde som den anden føler det, 

og at opleve grundene hertil som han oplever 

dem, men uden på noget tidspunkt at miste 

bevidstheden om at det er som om jeg var 

såret, glad, etc. Hvis denne ”som om” kvalitet 

mistes er der tale om identifikation. 
(Rogers, 1959, s. 210, Lisbet Sommerbecks oversættelse)



  



  Carl Rogers, 1957

Kommunikation

… at klienten, i minimal grad, opfatter den 
accept af og empati for ham som terapeuten 

oplever. Med mindre der er opnået en vis 
kommunikation af disse holdninger, så 

eksisterer de ikke i relationen, hvad klienten 
angår ...



  Carl Rogers, 1957

Nogle kommentarer

Jeg præsenterer betingelser som er groft 
målbare, selv i vor metodes nuværende fase, 
og har foreslået specifikke operationer i hvert 

tilfælde, selvom jeg er sikker på at mere 
hensigtsmæssige målemetoder ville kunne 

udvikles af den seriøse forsker.



  Carl Rogers, 1957

Den udledte hypotese

Den vigtigste værdi ved at formulere en teori i 
utvetydige vendinger er, at der kan udledes 

specifikke hypoteser af den, som er i stand til 
at blive bevist eller modbevist.



  Carl Rogers, 1957

Implikationer

Vigtige udeladelser
• Ikke vedrører én type klient

• Ikke en bestemt type terapi

• Ikke en særlig relation

• Ikke særlig intellektuel 
professionel viden

• Ikke en diagnose på klient

Er denne teoretiske 
formulering nyttig?

• Forskning

• Psykoterapi

• Lederudvikling

• Undervisning

• Rehabilitering af kriminelle

•



  

Implikationer for psykoterapi

En af dens implikationer er at de forskellige 
terapiretningers teknikker er relativt 

uvæsentlige, undtagen i den udstrækning de 
tjener som midler til opfyldelse af en af 

betingelserne.



  

Implikationer for psykoterapi

I klient-centreret terapi, for eksempel er teknikken 
”refleksion af følelser” blevet beskrevet og kommenteret 
(6, s. 26-36). Men ud fra den teori der præsenteres her, 

er denne teknik ikke på nogen måde en væsentlig 
betingelse for terapi. Men i den udstrækning refleksion 

af følelser forsyner terapeuten med en kanal til at 
kommunikere sensitiv empati og ubetinget positiv 

anerkendelse, kan refleksion af følelser tjene som et 
teknisk middel til opfyldelse af de essentielle betingelser 

for terapi



  

Implikationer for psykoterapi

Enhver af disse teknikker kan imidlertid blive 
en kanal til kommunikation af de essentielle 

betingelser, der er blevet formuleret.



  

Implikationer for psykoterapi

En fordel ved en teoretisk formulering, som 
den vi har bidraget med, er således at den 
kan hjælpe terapeuten med at tænke mere 
kritisk over de elementer i deres oplevelse, 

holdninger og adfærd, som er væsentlige for 
psykoterapi, og dem der er uvæsentlige eller 

endda ødelæggende for psykoterapi.



  

Carl Ransom Rogers

• 1902 - 1987

• Psykolog, counselor

• University of Chicago 

• Person centreret terapi

• Psykoterapiforskning

•

• Bøger, artikler, film 

• Priser APA, WAPEPC



  

NTB og deres modsætning
Intermezzo

• Empati - uindlevet 

• Ægte – falsk, rolle, facade

• UPA – betinget accept, kold, kritisk

• Psykologisk kontakt – ude af kontakt

• Kommunikeret – ikke kommunikeret

• Inkongruent - kongruent 

• Em



Temaer vedr. NTB

● Differentiering – ægthed=transparens, helhed, genuin

● Validering - forskning

● Integrering – EFT, PCA, MI ect.

● Absorbering - almen anerkendte faktore

● Expandering – presence, contact, ASC

● Common factor -  del af CF og 3 blandt mange

● Nødvendige og/eller tilstrækkelige eller ej?
● Hvilke common factors på hvilken måde?



  

Udvikling af NTB



  

Teori, forskning og status
● Empathy, Warmth and Genuineness in Psychotherapy. Patterson(1984)
● 30 Years with Rogers’s NSCTPC. Braaten (1986)
● Empathy reconsidered. Bohart & Greenberg (1997)
● Rogers’ Therapeutic Conditions. Wyatt. PCCS (2001)
● The Current Staus of Carl Rogers and he Person-Centred Aapproach. 

Kirschenbaum & Jourdan (2005)
● Psychotherapy. Special issue (2007)
● Summary and Evaluation of Carl Rogers’ NSCTPC. E. Eager (2010)
● Psychotherapy relationship that work (Norcross, ed.) (2002, 2011)
● Accept, empati og ægthed. Sommerbeck & Larsen (2011)
● Current status of research (Elliott, 2013)
● Meta-analyse – Alliance, empati, ægthed. Nienhuis (2014)
● The Role of Empathy in Psychotherapy (Watson, 2016)



  

Empathy, Warmth 
and Genuineness 
in Psychotherapy

Patterson (1984)



  

Leif Braaaten (1986)
30 Years with Rogers’s NSCTPC

● Personligt forhold til NTB
● Overtager ydre terapimodel, 

som man må gøre til sin egen
● Empati
● Ubetinget Positiv Anderkendelse
● Ægthed

• PCA er mere empatiske

• Empati kan læres

• UPR er vanskelig, krav om at 
være perfekt, varm accept

• Foretrækker gunieneness frem 
for congruence

• Ikke al ægthed er godt for 
klienten

• Klient angst skal være tilstede

• Alle NTB skal ses samlet

• Udvikle sin egen 
personaliserede terapimodel



  

In a recent personal communication, Carl 
Rogers reminded me that his therapy model 

puts no demand for perfection on any 
therapist. In true scientific spirit it says that, to 
the extent the therapist experiences acurate 
empathy, warm regard, and genuineness for 

his or her client, and to the extent that the 
client perceives it, the therapeutic personality 

change will follow as a consequence.

Leif Braaten, 1986



  

Greenberg og Bohart (1997)
Empathy Reconsidered: New Directions in Psychotherapy

• Antologi om empati 
i psykoterapi

•



  

Gill Wyatt (ed.) (2001)
Rogers Therapeutic Conditions: Evolutions, Theory and Practice

• Tekstsamling over 
NTB



  

Kirschenbaum & Jourdan (2005)
The Current Staus of Carl Rogers and he Person-Centred Aapproach. 



  

Psychotherapy
Special Issue 
(2007)



  

Norcross, ed.
2002 & 2011



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Sommerbeck og Larsen (2014)
Accept, Empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis

• Dansk antologi fra 
forskellige 
terapeutiske skoler

• Absorberet og 
integreret



  

Elliott, Greenberg, Watson, 
Timulak, Freire (2013)

• Oversigtskapitel 
over humanistiske 
oplevelsesorienter
ede psykoterapier

• Dokumenteret 
effect af PCE, PCT 
og EFT



  



  



  

Watson (2016)
The Role of Empathy in Psychotherapy: Theory, Research and Practice

• Oversigtsartikel om 
Empati



  

Mick Coope (2017)
Facebook

Carl Rogers' 'core 
conditions': 
Are they necessary 
and sufficient?



  

Carl Rogers' 'core conditions': 
Are they necessary and sufficient?

I had an interesting email from a counselling student 
yesterday who was doing an essay on whether 

Rogers' core conditions - empathy, acceptance and 
congruence - were necessary and sufficient for 

theraepeutic personality change. 
It's a question that still gets asked a lot 

in the person-centred field. 

Mick Cooper, 2017



  

Carl Rogers' 'core conditions': 
Are they necessary and sufficient?

Personally, if the question means are they necessary and 
sufficient for all clients all of the time, I think the answer is a 
definite 'no'. They're not necessary because the evidence 
shows that people can change through a diverse array of 
processes that may not involve a relationship at all: like 

doing self-help work, meditation, or reading a great novel. 
They're not sufficient for everyone all of the time because, 

as the research shows, some clients really appreciate
--and benefit from--other things, 

like therapist direction and guidance. 

Mick Cooper, 2017



  

Carl Rogers' 'core conditions': 
Are they necessary and sufficient?

I'd like to think that Rogers, these days, would appreciate 
that such a universalising hypothesis isn't really true to the 

essence of the person-centred approach. I'd like to think that 
he'd hypothesise something like, 'The core conditions can be 

incredibly helpful to many people, a lot of the time, but 
nothing works for everyone all of the time.' And that would be 

much more consistent with the contemporary research 
evidence, which I'm sure Rogers would want to draw on - 

just like he did in the 40s and 50s. 

Mick Cooper, 2017



  

Carl Rogers' 'core conditions': 
Are they necessary and sufficient?

The core conditions are amongst the most powerful of 
therapeutic ingredients. Rogers was way ahead of his time 

to identify the importance of empathy and acceptance to the 
therapeutic work, and the research continues to show their 

potential to support therapeutic change (see Norcross's 
Therapeutic Relationships that Work). But being really 

empathic with clients also means recognising when clients 
may need something different: like more challenge or more 

psychoeducational input. I'm sure Rogers wouldn't have 
wanted people to treat what he said over 50 years ago as 
gospel. It was a hypothesis, and like any hypothesis the 

really important part is testing it, challenging it, and change.

Mick Cooper, 2017



  

Udvidelse af NTB

• Genuineness

• Presence



  

Uddybning af aspekta af NTB

• Contact



  

Effekt af NTB & PCE-terapier

NTB

• Empati = 0,30

• UPR = 0,27

• Ægthed = 0,24

PCE

• Pre-post effekt: ES=1.01 

• Kontrolleret us: ES=0.78 

• Komparative us: ES=0.00 
Metaanalyse (Elliott & Freier, 2008)

• PCT og EFT har vist 
sig effektive

• PCT er ligeså effektiv 
som CBT

• EFT har vist sig mere 
effektiv end CBT og 
PCT



  

NTB integreret i
EmotionsFokuseret Terapi



  

EmotionsFokuseret Terapi er en 

empirisk valideret, emotions-fokuseret, 

humanistisk psykoterapi, som 

integrerer personcentreret, gestalt- og 

oplevelsesorienterede terapier, men 

fornyer dem med tidssvarende 

psykologisk tænkning/teori, og bygger 

på 40 års psykoterapiforskning

(Elliot, Watson. Goldman & Greenberg, 2004)



  

EMOTIONSFOKUSERET
TERAPI (EFT)
1. NEOHUMANISTISK PERSPEKTIV

2. EMOTIONSTEORI

3. PERSONCENTERET RELATIONEL OG 

PROCESGUIDET OPLEVELSESORIENTERET

4. EMPATISK UDFORSKENDE SAMARBEJDE

5. MARKØRGUIDET OPGAVESTRATEGI

6. FORSKNING
(Elliott, Watson. Goldman & Greenberg, 2004)



3.Behandlingspricipper i EFT

• Relationelle principper
– Empatisk afstemning
– Terapeutisk bånd (empati, accept, nærvær)
– Opgavesamarbejde og enighed om mål

• Opgave principper
– Oplevelsesmæssig proces (indgå i tp opgave)
– Opgave fokus og fuldendelse
– Selvudvikling



  

4. Empatisk udforskende 
samarbejde 

• Undersøger sammen kl. oplevelse øjeblik-
til-øjeblik, hvor den er mest vedkommende 
og levende for kl. 

• Empatiske spejlinger, empatiske gisninger, 
empatiske spørgsmål, fremmanende, 
validerende eller refokuserende respons

• Fokusere opmærksomheden indad, mod 
følelser, kroppen og oplevelse her og nu

• Afstemmer sig løbende empatisk med kl. 



  

Dysfuktionelle 
emotionelle 
processer 

Terapeutisk opgave

Guidet emotionel 
forandringsproces  

• Identifikation

• Fordybelse

• Løsning

Procesmarkør 

Adfærd eller udsagn 
i session fra øjeblik 
til øjeblik

5. Markørguided 
opgavestrategi



  

EFT terapeutiske opgaver

1. Marker and initiation

2. Evoking and entering

3. Deepening

4. Partial resolution

5. Restructuring

6. Carrying forward

EMPATHY-
BASED TASKS

Empathic exploration

Empathic affirmation

RELATIONAL 
TASKS

Therapeutic alliance formation

Alliance dialogue

EXPERIENCING 
TASKS

Clearing a space

Experiential focusing

Allowing and expressing emotion

REPROCESSING 
TASKS

Trauma retelling

Meaning protest

Systematic Evocative Unfolding 

ENACTMENT 
TASKS

Two-chair dialogue

Two-chair work

Empty-chair work

TASK RESOLUTION



  

Empathy- Based Tasks

Task Marker Intervention End state

Problem-relevant 
experience 
(e.ginteresting, troubling, 
intense, puzzeling

Emphatic Exploration Clear marker or new 
meaning explicated

Vulnerability Empatic Afirmation Self-affirmation (feels 
understood, hopeful, 
stroger

(Elliot, Watson. Goldman & Greenberg, 2004)



  

Empatisk Udforskning trin Terapeut respons
1. Markør: Klient udtrykker personlig interesse i en 
oplevelse, der er stærk, problematisk, ufærdig, global, 
abstrakt eller udtrykt i ydre termer

Lytte efter og spejle mod mulige mål 
for empatisk udforskning

2. Opgave begyndelse: Klient identificerer en bestemt 
oplevelse, som er værd at udforske videre og begynder 
at udforske den

Identificere og spejle problemrelevant 
oplevelse. 
Stille generelle udforskende 
spørgsmål

3. Fordybelse: Klient vender opmærksomhed til indre 
oplev-else, kan gen-opleve tidligere hændelser, afsøger 
bevidst-heden, udforsker globale og manglende 
aspekter af oplevelse.

Facilitere klient gen-oplevelse
Spejle uklar, begyndende oplevelse
Tilskynde til differentiering eller 
udforskning af oplevelse

4. Delvis forløsning: Klient oplever nogen klarifikation 
af oplevelsen, inkl. klar markør for en anden opgave.

Hjælpe klient med at symbolisere 
klargjort oplevelse. Foreslå ny 
opgave.

5. Mere komplet forløsning: Klienten udtrykker en 
fornemmelse af mere hel forståelse, anerkendelse og 
ejerskab af oplevelsen i sin kompleksitet og rigdom.

Hjælpe klient med at symbolisere og 
blive med ny forståelse, anerkendelse 
og ejeskab til oplevelse

6. Fuld forløsning: Udover det ovenstående føler 
klienten en tydelig, generel følelse af lettelse, styrke og 
beslutsomhed overfor oplevelsen

Facilitere klient udforskning og 
symbolisering af skift i stemning og 
fornemmelse af selv

Empatisk Udforskning af problem-relevant oplevelse

(Elliott, Watson. Goldman & Greenberg, 2004)



  

Empatisk Bekræftelse af klient sårbarhed
Empatisk bekræftelses trin Terapeut respons
1. Markør: Intens, generaliseret sårbarhed.
Klient nævner stærk negativ selv-relateret følelse (ex. 
Skam, sårbar, fortvivlelse, håbløshed) og udtrykker 
lidelse over det

Lytte til og spejle sårbarhed

2. Indledende fordybelse: Kl. beskriver former for 
sårbarhed og tillader dybere følelser at dukke op som 
respons på tp's empatisk bekræftelse

Empatisk bekræftelse og anerkendelse
Tilbyde empatisk forståelse
Bruge langsom nænsom væremåde
Støtte kl. selv-omsorg efter behov

3. Intens fordybelse og nå bunden: Kl. udtrykker 
frygtede følelser eller smertefulde aspekter af selv med 
fuld intensitet og følelse af at nå bunden

Fortsæt empatisk bekræftelse og 
anerkendelse. Lyt efter og tilbud 
metafoer som kan fange og fordybe 
sårbarhed

4. Delvis forløsning: På vej op mod vækst og håb. 
Kl. udtrykker behov og handle tendenser forbundet med 
primære adaptive følelser

Lytte efter, spejle og dvæl ved håb og 
vækst behov og handle tendenser

5. Værdsættelse. Kl. beskriver eller udtrykker nedsat 
lidelse og større ro og udtrykker værdsættelse over 
forbindelsen til terapeuten

Udforsk og støt kl. følelse af forløsning 
og ro

6. Fuld Forløsning: Positivt self-skema forandring. 
Kl. udtrykker følelse af selvet som helt, acceptabelt og 
dueligt

Udforsk og støt forandringer i selv-
skema

(Elliott, Watson. Goldman & Greenberg, 2004)



  

Opgave 
forløsnings 
model for 
generel 

empatisk 
udforskning 
af problem-

relevant 
oplevelse

Numrene svarer til 
opgave 

forløsnings stadier

(Elliott, Watson. 
Goldman & 

Greenberg, 2004)



  

3. Fordybelse
• a. Vende opmærksomhed

• Jeg tænker på, hvordan det føles 
inden i?

• Hvor er du henne i alt det der 
sker?
Og du følte også en fornemmelse 
i kroppen?

• d. Differentiering

• Det er svært at sætte ord på. Det 
er ikke helt ”bekymret”, det er 
mere som om noget hakker på 
mig og siger jeg har glemt et eller 
vigtigt, men jeg kan ikke huske, 
hvad det.

• OK, så ”vrede” er for stærkt et 
ord. Det er ”utilfreds”?

• c. Afsøge kant af oplevelse

• Så den del der ikke er helt klar for 
dig er …

• Og der er ligesom du begynder at 
se, at du i det øjeblik, nærmest er 
vred.

• Du kan helt sætte fingeren på det, 
men det er følelse af energi i 
maven. Fanger det noget af det?

• b. Genopleve

• Kan du huske et bestem 
tidspunkt, hvor du havde det 
sådan?

• Kan du tage mig med den gang? 
Så der var du ....

• Så du sad der i restauranten, det 
var lidt, svagt oplyst og ...



  

3. Fordybelse
• e. Uddybe

– KONTEKST

• Hvad handler depressionen om?

• Hvor kommer denne følelse fra efter din opfattelse ? 

– INDRE KROPSLIGE OPLEVELSE

• Hvordan føles det inden i ?

• Hvordan oplever du det i kroppen ?

– SYMBOLOSERING

• Hvordan beskriver du det eller forestiller du dig det ?

• Hvilke ord bruger du om det ?

– MANGLENDE BEHOV ELLER HANDLETENDENSER

• Hvordan vil du gerne have det skal være?

• Hvad savner du ?



  

Ladislav Timulak (2015):
Transforming Emotional 
Pain In Psychotherapy. 
London: Roughtledge

FASER I
TERAPI

dynamik ved 
emotionel 
smerte 



  

NTB & EFT



Presence and genuineness

 Presence

 Genuineness

 Wholeness - not divided, contact with 
self

 Authenticity - being who you are, real

 Transparent - showing who you are



Acceptance, praising, trust

 Accepting

 Letting go of values, standards preferences 

 Not approval or endorsement

 Validation of experience as actual (vs. illusory), interesting, unique, 
meaningful, understandable, tolerable, valid

 Praising

  Active sense of caring, valuing 

 Warm, emotionally touched 

 Trust

 "unconditional confidence"

(Elliot, Watson. Goldman & Greenberg, 2004)



Empathic Attunement
 Present maintained understanding of clients internal experience as it evolves 

moment to moment

 Follow client on several tracks

 What client is talking about, immediate experience, emerging experiences and what 
it is like to be the client

 Imaginative, bodily experience 

 not conceptual

 T Feeling same or complementary feeling

 T Grasp C experience in lively, poignant and emotionally near way, then the way of 
communicating is less critical

 Subprocesses of empathy

 Entering, letting go, ...



  

Empati 
- en aktiv forandrings proces

• Interpersonelle funktion
– Tryghed, forstået, støttet

– Opbygger alliance og modvirker alliance-brud

– Medvirker i forhandling af mål

• Udforskende og dekonstruktive funktion
– Hermeneutisk proces (tekst-fortolkning)

– Dekonstuktion → rekonstruktion af forståelse

• Emotions regulering
– Lettelse og tilfredshed ved at blive forstået

– Rumme følelser

– Større selv-omsorg og selvværd

(Elliot, Watson. Goldman & Greenberg, 2004)



  

Empati – terapeutens indre 
proces

• Give slip (letting go)

• Træde ind (entering)

• Svinge med (resonating)

• Afsøge og vælge (searching and 
selecting)

• Begribe og udtrykke (grasping and 
expressing)

(Elliot, Watson. Goldman & Greenberg, 2004)



  

Empatisk Forståelse
oplevelsesorienteret responsmåde

• Empatisk Spejling

• Følge med respons

• Empatisk Bekræftelse



  

Empatisk Udforskning
oplevelsesorienteret responsmåde

• Udforskende Spejling (open-edge & 
vækst)

• Fremmanende Spejling (jeg-form & 
metafor)

• Udforskende spørgsmål

• ”Stemmer det”- spørgsmål

• Proces Observationer

• Empatiske Gisninger

• Empatisk Refokusering



  

Empatisk Spejling
K: Jeg kan ikke magte at skifte afdeling igen …....Så jeg 

håber de andre holder fast at vi har det rart i afdelingen. Men 

jeg har også fået det bedre med hende kollegaen jeg har 

snakket om på et tidspunkt.

T: Så du kunne godt tænke dig at forsætte i afdelingen  fordi 

du føler det kunne være mere trygt

K: ja, i stedet for at starte helt på ny igen

T: Og du har fået det bedre med din kollega

K: Ja



  

Empatisk Spejling

K: Jeg er nået dertil hvor jeg orker det bare ikke

T: Så du er nået der til hvor du har givet op og bare ikke 

orker



  

Følge-med-respons
K: Min læge kunne også godt forstå mig.

T: Ja.

K: Han syntes det var fint at jeg bare ydede det jeg kunne 
magte. Jeg prøvede igen de 2 timer per uge, så det var bare 
det vi skrev på den lægeerklæring.

T: mm

K: Som i dag hedder en mulighedserklæring, øh ja

T: ja

K: Det var rigtig rart igen at kunne vende tilbage til arbejde ..

T: Det var rigtig rart at får den opbakning fra ..

K: Ja, lige præcis



  

Empatisk Bekræftelse

K: ja, så kan det også bare være lige meget

T: og så ender det måske nogle af de samme steder hvor 
det begynder at blive for meget det hele for dig [empatisk 
spejling]

K: Ja, lige præcis (suk)

T: Ja, (suk)

K: Ja, (suk)

T: Tungt? (nænsomt) [empatisk værdsættelse]

K: ja



  

Udforskende Spejling
K: Så bliver jeg ked af det, så bliver jeg rigtig ked af det. Og 
så har jeg haft det sådan at jeg bare har lukket i og blevet 
rigtig sur, uden at ville snakke med hende og det hjælper jo 
ikke.

T: Nej

K: Eller også nogle gange er bare blevet så gal at jeg har 
fortsat i den tone hun har snakket. Og det er jo ikke lige frem 
det jeg ønsker

T: Nej

K: Selvfølgelig er det også vigtig for hende at sætte sin 
grænse og sig ”nu er jeg sur. Nu er min grænse nået” (suk)

T: Så du synes at det er vigtig for hende at sætte sine 
grænser (1), men du bliver også selv rigtig gal på hende (2).



  

Fremmanende Spejling

K: ja, hun kunne måske styre lidt sine øh sine frustration. 

Hun får en masse frustrationer inde i kroppen, som hun skal 

have ud. Jeg synes bare det er som at slå til en bold. Det 

kommer igen og igen det samme.

T: så du føler dig sådan lidt .. opgivende at skulle tage det 

op med hende. ”Det nytter alligevel ikke noget”, fordi måske 

forstår hun det ikke eller også bliver det bare ved.

K: Ja



  

Udforskende spørgsmål

T: Hvordan føltes det?

K: Det føltes ikke så rart

T: Nej, på hvilken måde?



  

”Stemmer det”- spørgsmål

K: Man bliver også påvirket, hvis folk ikke taler pænt. Det 

kan man godt gøre selv om man er presset

T: Det er det hun kommer til at gøre (som påvirker dig 

allermest emotionelt). Hun taler ikke pænt. Er det rigtigt?

K: Hvorfor skal hun blande sig i det (irriteret stemme)

T: Også bliver du irriteret over det? Stemmer det?



  

Proces Observationer

T: Det er lige som om hun tager noget fra dig og så føler du 

dig såret over det

K: ja, og en af de andre er også såret over det.

T: Det er som om du kommer til at holde på den irritation og 

de følelser der er i det, og så måtte du bare selv gå med det

K: Ja



  

Empatisk Refokusering
K: Vores leder forslog at vi skulle omrokere i afdelingerne, 

men det er jeg ikke meget for. Jeg har det rart der. Men hvis 

vi blev flyttet rundt kunne jeg undgå at arbejde sammen med 

hende. Det ville hjælpe mig en hel del, hvis vi ikke var det 

samme sted. Men jeg er er tryg ved afdelingen nu, så jeg vil 

ikke flytte. Og så må vi bare få det til at fungere sammen. 

T: Men det du godt kunne tænke dig var at blive i den 

afdeling, men at hun ikke var der.

K: Ja



  

Empatiske Gisninger
K: Og så var det som om de ikke kunne have den tillid til at 
jeg kunne gøre det godt nok

T: Du følte der var en mistillid

K: ja, fordi der havde været nogen, der havde væk en 
periode.

T: Du følte dig måske, sådan lidt ...øh .. holdt uden for?

K: Ja, det følte jeg faktisk

T: .. og ked af det over det?

K: Jah

T: og vred?

K: ja, ja også en lille smule vred over det. Nej det kunne 
man ikke lige være bekendt at sige uanset hvem man er



  

● Hvad du har på hjerte?

● Hvad er dit personlige forhold til NTB?
● Nødvendige og/eller tilstrækkelige eller ej?
● Hvordan skulle Carl Rogers hypotese se ud 
i dag? (hvilke common factors? Og hvordan?)

Spørgsmål og diskussion



PROGRAM

1) 1957 artiklen

2) NBT temaer

3) NTB’s historie

4) Forskning 

5)Integration (EFT)

6) Diskussion

• Psykologisk kontakt

• Klient inkongruent

• Ægte - kongruent

• Ubetinget positiv 
anerkendelse

• Empati

• Kommunikation og 
opfattelse



  

Tak for i dag
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