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HVA ER EMOSJONSFOKUSERT 
TERAPI?

v Humanistisk bakteppe

v Gestaltterapi

v Opplevelsesbasert terapi

v Prosessforskning

v Prosessorientert

v Empati som hovedverktøy



FØLGE OG LEDE

Handler om terapeutens modus.

FØLGE: kommer fra klientsentrert terapi. Når vi følger er formålet å 
sørge for at vi er der hvor klienten er og at deres opplevelse er i 
fokus.

LEDE: kommer fra gestaltorientert terapi. Ved å lede klienten inn i mer 
produktiv emosjonell prosessering fasiliterer vi endringsprosessen.

Empati er sentralt i begge modus! Når er det riktig å ligge litt bak? 
Når er det riktig å ligge litt foran?





EMPATI

• Empati kan følge ulike spor; narrativ/historie, tolkning, emosjonelt, 
sanselig, opplevelse, mening. 

• Tradisjonelt fokusert mer på mening enn opplevelse. 
• Rogers fokuserte lite på emosjon og mest på mening av klientens 

opplevelse.
• Psykodynamisk har fokusert mest på innsikt/forståelse.
• Kognitiv terapi har fokusert mest på å skape fokus og kontakt.

• EFT fokuserer mer på opplevelse/smerte/emosjon.



EMPATIENS 
NEVROLOGI
1. En limbisk prosess hvor den 

andres aktivering 
simuleres/speiles i oss.

2. En prefrontal prosess hvor vi 
tar den andres perspektiv.

3. En kompleks omsorgsprosess 
hvor vi nedregulerer og lindrer 
egen smerte. Denne prosessen 
fremmer omsorg og hjelp.



STEGENE I DEN EMPATISKE 
PROSESSEN
1. Gi slipp

• Terapeuten må gi slipp på egen forforståelse, meninger og 
personlige temaer og være åpen for opplevelsen til den 
andre, slik at vi kan smake på den og absorbere den

• En holdning av ikke-viten

2. Gå inn
 Terapeuten går inn i et modus av intens lytting inn i den 

andres opplevelsesverden
 Kan føles uanstrengt/automatisk eller utfordrende (blir da 

en mer aktiv/viljestyrke innsats)
 Innebærer å følge narrativet, men også å spore klientens 

opplevelse slik den skifter fra øyeblikk til øyeblikk i timen



STEGENE I DEN EMPATISKE 
PROSESSEN
3. Resonans

• Ikke være enig eller uenig, men å forsøke å føle 
hvordan det er å være klienten, uten å miste kontakt med 
hvordan det er å være deg selv.

• Være på samme bølgelengde som klienten, danse til 
samme musikk

• Involverer aktiv bruk av fantasi (Rogers, 1961)

• Berikes av terapeutens egne emosjonelle erfaringer (fra 
eget liv, bøker, filmer og klinisk arbeid)

• Involverer en kroppslig opplevelse hos terapeuten



STEGENE I DEN EMPATISKE 
PROSESSEN
4. Velge ut

 Hvilken del av innholdet virker mest levende eller potent for klienten?
 Hva som velges ut avhenger av hva som er målet i den fasen man er i
 En retningslinje i EFT er å skille mellom type emosjon (primær adaptiv, 

maladaptiv, sekundær og instrumentell)

5. Uttrykke
 Det holder ikke å føle seg empatisk – empatien må uttrykkes slik at 

klienten kan ta den i mot
 Gjøre empatien eksplisitt
 Ulike empatiske responser som fasiliterer dypere prosessering og passer 

til ulik tid



KLIENT

TERAPEUT

1. Klientens indre liv

2. Klientens signaler
3. Terapeutens 
avlesning og 
prosessering

4. Terapeutens 
kommunikasjon

5. Klientens mottak og 
prosessering

BARRETT-LENNARD (1993)



ØVELSE

1. Gå sammen to og to.
2. Én intervjuer, én forteller.
3. Intervju den andre om en typisk middagssituasjon 

da han/hun var liten.
4. Intervjuer:

Ikke bruk spørsmål.
Første 3 minutter: Gi råd, oppmuntringer, 
tolkninger og veiledning
Neste 3-5 min: Lytt empatisk. Fokuser på 
emosjonell opplevelse og sansning og bruk denne 
informasjonen til å respondere.

5. Bytt om.



EMPATI I EFT 

Tre funksjoner:

1. Interpersonlig funksjon

2. Affektregulerende funksjon

3. Intrapsykisk funksjon



ULIKE EMPATISKE RESPONSER



NONVERBAL 
EMPATI

Kommuniserer varme, aksept, tilstedeværelse, omsorg, 
forståelse, åpenhet.
Følge-komponent.
Når: hele tiden.

• Ansikt og mimikk
• Stemmebruk
• Små ytringer; mhm, ja o.l.
• Kroppsholdning
• Penn og papir
• Oppsett av stoler
• Når du henter klienten



EMPATISK 
FORSTÅELSE

Kommuniserer at jeg forstår hva du sier. Følge-
komponent.
Når: driver prosessen; en måte å spørre på; jeg 
henger med; mot neste steg.



Empatisk forståelse



EMPATISK 
VALIDERING

Kommuniserer at det klienten opplever er viktig, 
normalt, menneskelig og akseptabelt. Det styrker 
opplevelsen. Følge og lede.
Når: Usikkerhet eller skam knyttet til reaksjon. Når 
følelser er forbudt. Øke aksept.



Empatisk validering



EMPATISK 
ANTAKELSE

Kommuniserer at det er flere aspekter ved 
opplevelsen som er viktig. Lede til annet aspekt av 
prosessen.

Når: Når det skjer viktige ting i randsonen av klientens 
opplevelse. Ikke innsikt/kongruens.



Empatisk antakelse



EVOKATIV 
EMPATI

Pakke ut opplevelsen ved hjelp av evokative bilder, 
metaforer og følelsesladd språk. Kommuniserer at 
dette er særlig viktig og noe å dykke ned i. Lede-
komponent.
Når: Ved smerte, primære maladaptive, primære 
adaptive emosjoner som ikke er symbolisert. Stopp 
opp og forsterk.



Evokativ empati



EMPATISK 
REFOKUSERING

Rette klientens oppmerksomhet tilbake til det som 
fremstår viktig eller vitalt. Gjøres med ekstra omhu. 
Lede-komponent.
Når: Når klientens prosess leder vekk fra smerte eller 
emosjoner. Skape fokus.



EMPATISK 
TOLKNING

Kommuniserer at det er mulige sammenhenger. Lede-
komponent.
Når: Når det synes vanskelig for klienten å binde 
sammen hendelser. Varsomhet!



JEG-SPRÅK

En empatisk ferdig-rett som lettere kan tas 
inn.

Når vi ønsker å hjelpe folk til å være mer i 
sin egen opplevelse.

Mest brukt til evokativ empati, men kan 
også brukes oftere når en vil modellere jeg 
språk.

Mindre sjanse for å gå til hodet.



ØVELSE

1. Tre og tre sammen, en terapeut, en
klient og en observatør.

2. Klienten forteller om et tema som har 
vært utfordrende i livet. Velg noe som
du kan gå raskt inn i og ut av 
(bearbeidet).

3. Terapeut: Bruk få spørsmål. Bruk jeg-
språk og aktiv empati

4. Observatøren legger merke til
terapeutens bruk av empati gjennom
• Ansikt og kroppsspråk
• Stemmebruk
• Små ytringer; mhm, ja o.l.
• Ordbruk
• Ulike terapeutiske responser

5-10 min per klient. Etter øvelsen
gir observatøren tilbakemelding til
terapeuten. Hva så du? Hva fikk
terapeuten til, og hvilken effekt hadde
det på klienten?



ULIKE EMPATISKE RESPONSER

o Små oppmuntringer

o Nonverbal empati

o Empatisk forståelse

o Empatisk validering

o Empatisk antakelse

o Evokativ empati

o Empatisk refokusering

o Empatisk tolkning

"ja" "mhm", "åh"

Smil, nikk, gester

Reformuleringer av mening/ betydning

Gjøre gyldig, normalisere, bekrefte

Å lyse i utkanten av bevisstheten

Vekke mer av en følelse, poetisk språk

Hjelp til å holde fokus

Hjelp til å sammenlikne egne opplevelser



VIDEO
VIDEO

../../../../../klinisk%20video/empati%C3%B8velser.wmv


“When a person realizes he has been deeply heard, his eyes 
moisten. I think in some real sense he is weeping for joy. It is as 
though he were saying, "Thank God, somebody heard me. Someone 
knows what it's like to be me”

― Carl R. Rogers



TAKK FOR OSS!

ansar@ipr.no
skeide@ipr.no


