
Personlighetsfokusert terapi. Del 2 praksis.   

 

Professor Sigmund Karterud 

 

Felix møtesenter, Aker brygge, Oslo, 9 april 2021 

 

 

Dette dagskurset bygger videre på et tidligere dagskurs (del 1) om det teoretiske grunnlaget 

for en moderne teori om personlighet og personlighetsforstyrrelser. Dette dagskurset tar for 

seg implikasjoner for psykoterapi. Til sammen vil del 1 og del 2 danne grunnlaget for å delta i 

en senere regelmessig veiledningsbasert gruppe. Kursene er også nyttige som enkeltstående 

kurs og de kan bidra til å sette ens tidligere teoretisk-praktiske ståsted i nytt perspektiv. 

Pasienter som egner seg for personlighetsfokusert terapi er de som utgjør flertallet i en vanlig 

psykologisk/psykiatrisk praksis, dvs. pasienter med ulike symptomlidelser med mer eller 

mindre underliggende personlighetsproblematikk, uten å ha en alvorlig 

personlighetsforstyrrelse. Det vil ofte handle om terapier av kortere varighet, i størrelsesorden 

10-20 timer. Personlighetsteorien gjør at terapeuten raskt kan begrunne et fokus og i sin 

praksis bearbeide dysfunksjonelle emosjoner, relasjoner og mentaliseringsevne, inkludert 

traumer. Tilnærmingen har relevans for både individual- og gruppepsykoterapi. 

 

Kurset gjennomgår prinsipper for personlighetsfokusert psykoterapi slik det er spesifisert i 

programmet. Det avsluttes med en gjennomgang der det bygges broer til andre velkjente 

psykoterapeutiske retninger.  

 

Programmet:  

 

09.00-10.00: Hvorfor personlighetsfokusert terapi? Hva er de viktigste prinsippene? Likheter 

og forskjeller fra andre psykoterapiretninger: Psykoanalyse og psykodynamisk terapi, 

selvpsykologi, gruppeanalyse, mentaliseringsbasert terapi, overføringsfokusert terapi, 

skjematerapi, kognitiv terapi, metakognitiv interpersonlig terapi, emosjonsfokusert terapi, 

intensiv korttids dynamisk terapi, medfølelsesfokusert terapi.  

 

10.00 – 10.15 Pause 

 

10.15-11.15: Rask personlighetsvurdering med vekt på nivå av personlighetsfungering, 

personlighetsprofil, affektbevissthet, tilknytningsmønster, mentaliseringsevne og 

dominerende forsvarsmekanismer. Terapeutisk allianse, bevisst og ubevisst. Pedagogisk 

holdning. Epistemisk tillit. «How the mind works». Gruppekurs om personlighet og 

personlighetsproblemer. Dynamisk forståelse av eventuelle symptomlidelser. Hvilken 

livssituasjon er det selvet ikke mestrer? Kasusformulering i vanlig praksis.  

 

11.15-11.30: Pause 

 

11.30-12.30 Å forstå og føle seg forstått. Arven fra Rogers og Kohut. Speiling og 

mentalisering: Det grunnleggende terapeutiske forholdet. Selvet i klemme mellom verden og 

personligheten. Terapeutens mentaliserende holdning. Utvikling av det selvreflekterende 

selvet. Personlighetsforståelsen som kart. Hvor er det skoen trykker? Forståelsen av andre: 

«Jeg kommer på grunn av min datter».  

 

12.30-13.15 Lunsj  



 

13.14- 14.15 Emosjoner og handlingskomponenten i emosjoner («discharge»). Tidlig 

aktivering, gjerne første time. Pedagogikk. Emosjonsbevissthet, validering, eierskap, 

mentalisering. Håndtering av forsvar og motstand. Hvor sterk pågang? Kan følelsene bryte 

gjennom «av seg selv»? Kliniske eksempler.  

 

14.15-15.30 Tilknytning og tilknytningsmønstre. Hvordan kommer tilknytningsmønstre til 

uttrykk i klinikken? Bruk av forholdet til terapeuten. Tidlig og gjennomgående fokusering. 

«Corrective emotional experience. Moments of meeting. Bruk av motoverføring. Prinsipper 

fra mentaliseringsbasert terapi. Når kan terapier avsluttes? «Ferdigbehandles» eller 

intermitterende terapi?  

 

15.30 – 15.45 Pause 

 

15.45-16.30 Oppsummerende om prinsipper for personlighetsfokusert terapi 
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