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EFTERMIDDAGENS
PROGRAM
1. Inspiration

2. Definition

3. Udbredelse

4. EFT i 6 punkter

5. Emotionsteori

6. Følelser i psykoterapi



  



  

Emotion-focused therapy (EFT) 
can be defined as 

the practice of therapy informed by an 
understanding of the role of emotion 

in psychotherapeutic change.



  

… strategies that promote 
the awarenes, 
acceptance, 
expression, 
utilization, 
regulation and
transformation of emotion 

The goals are 
strenghening 

the self, 
regulating 
affect and 

creating new 
meaning



  

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)



  

EFT modaliteter
• Individuel terapi
• Parterapi
• Familieterapi
• Gruppeterapi
• Coaching
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Carl Rogers: Idealistic Pragmatist and 
Psychotherapy Research Pioneer

Eugene Gendlin: Experiential 
Philosophy and Psychotherapy

Laura Rice: Natural Observer of 
Psychotherapy Process

Leslie Greenberg: Emotional Change 
Leads to Positive Outcome

Robert Elliott: Commitment to 
Experience

William B. Stiles: Empathic 
Reflections, Voices, and Theory-
Building



  



  

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)



  

1. Neohumanistisk perspektiv

• Respekt for klienten unikke oplevelsesverden
• Klienten betragtes som et helt menneske uden 

reduktion til dets bestanddele
• Egenbestemmelse, ansvar og frihed til at vælge
• Forskellighed, åbenhed for oplevelse
• Tiltro til vækst og formative tendens i livet
• Emotioner er centrale
• Proces og klient -  ikke diagnose og patient



  

2. EFT emotionsteori

• Følelser er primære, adaptive, 
organiserende og koordinerende

• Emotionelle responsformer: Primære og 
sekundære, adaptive, maladaptive og 
instrumentelle

• Emotionelle køreplaner (schemes)
• Emotionsregulering: Adaptiv og  

dysfunktionel (over- og under-regulering)



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. 



  

Empatisk udforskning 1
● Hvordan har du det?
● Hvad mærker du inden i?
● Hvordan føles det i kroppen?
● Prøv at vende opmærksomheden 
mod hvordan du har det lige nu.

● Giv dig lidt tid, og mærk hvordan 
du har det.



  

Empatisk udforskning 2

● Kan du mærke om der er andre 
følelser til stede inden i?

● Hvis du ligesom mærker bag 
vreden .. hvad mærker du der?

● Er det sådan inden i, at du er ked 
af det, men endnu længere inde 
føler du dig … bange?



  

Fokus på følelser

• Empatisk udforskning af følelser
• Oplevelse af følelser her og nu

modsat at tale om følelser
• Emotionel dybde og intensivering,

men ikke mere end klienten kan rumme
• Søge efter primære basale følelser
• Udtrykke følelser
• Skabe mening i følelser
• Transformere følelser med følelser 



  

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



  

Trin i 2-stols dialog Terapeut respons

1. Markør: Klient beskriver split, hvor en side af 
selvet er kritisk eller styrer med tvang, en anden 
side af selvet. Kl. beskriver to sider enten 
symbolsk eller fysisk.

Identificerer og spejler markør til klient. 
Medvirk til at klienten deltager i opgaven

2. Start 2-stols dialog: Klient udtrykker klar kritik, 
forventninger eller ”burde” til selv på konkret 
specifik måde

Strukturer dialog. Skab adskillelse og kontakt
Fremskynd ejerskab af oplevelse. 
Intensiver kl. følelser

3. Fordyb split: Primær underliggende følelser og 
behov begynder at træde frem som respons på 
kritik. Kritikeren differentiere værdier og normer.

Hjælper kl. med at få adgang til og differentiere 
underliggende følelser hos det oplevende selv og 
differentiere værdier og normer hos kritiker
Faciliter identifikation af, udtryk af eller handling på 
organismiske behov.
Frembring en passende afslutning (uden løsning)

4. Ny oplevelse og selv-hævdelse: Kl udtrykker 
tydelig behov og ønsker med nylig oplevet følelse

Faciliter fremkomst af nye organismiske følelser
Skab et menings-perspektiv (processering)

5. Blødgør kritkkeren: Kl. acceptere ægte egne 
følelser og behov og kan vise medfølelse, 
bekymring og respekt for selv.

Faciliter blødgøring af kritikker i retning af frygt 
eller medfølelse

6. Forhandling (fuld opløsning). Kl. opnår klar 
forståelse af hvordan forskellige følelser, behov og 
ønsker kan huses, og hvordan tidligere 
antagonistiske sider af selvet kan blive forenet

Faciliter forhandling mellem sider af selvet med 
hensyn til praktiske kompromiser

2-stols dialog ved selv-kritisk split

Elliott mfl., 2004



  

Model of Resolution of Self Criticism

Role 
Play
Critic

Harsh 
criticism

Specific
criticisms

Values
standards Softening

Role play
Experiencer

Affective
reaction

Differen-
tiated

feelings

Emerging
experiences

Wants 
and

needs

Negotiation

Integration
Secondary Maladaptive Adaptive

Self 
Critical 
Marker 

Greenberg, 2002



  

6. Forskning
• Rogers psykoterapiforskning fra 1940'erne
• Psykoterapiforskning

- Effekt-forskning
- Meta-analyse
- Proces-forskning
- Måleredskaber

• PCE-terapier der undersøgt empirisk
- Personcentreret
- Fokusering
- Emotions Fokuseret Terapi (EFT)



  

Effekt af PCE-terapier

• Pre-post effekt: 
ES=1.01 (0.5 SD)

• Kontrollerede us: 
ES=0.78 (0.44 SD)

• Komparative us: 
ES=0.00 (0.26 SD)

• PCT og EFT har 
vist sig effektive

• PCT er ligeså 
effektiv som CBT

• EFT har vist sig 
mere effektiv end 
CBT

Metaanalyse (Elliott & Freier, 2008)

• EFT kan forhindre tilbagefald
(Ellison, Greenberg, Goldman, Angus, 2008)



  

Metaanalyser af PCE

Elliott & Freier (2010)



  

Desuden: Personlighedsforstyrrelser, 
aggressionsproblemer,  livsproblemer ved skizofreni, 
sundhedsrelaterede problemer 

EFT effekt psykiske problemer

Greenberg, 2015

• Depression – York studier m.fl.
• Angst – Elliott, Timulak, Watson
• Overgreb og posttrauma – Pavio, Greenberg
• Spiseforstyrrelser - Dolhanty, Lafrance
• Interpersonelle problemer – G, Pavio,Warwar
• Parproblemer – Greenberg, Johnson,

(Elliot, Watson. Goldman & Greenberg, 2004)



  

Proces-outcome

• Adgang til følelser i terapi
• Oplevelsesmæssig dybde
• Høj emotionel intensitet
• Udtryk af høj emotionel intensitet 

(men ikke for meget eller for ofte)
• Processering af følelser (symbolisering, ægthed, 

accept, ejerskab, regulering og differentiering)

• Omstrukturering af emotionelle køreplaner

I try
g relation,  

med refleksion og

afstemt med klient



  

EMOTIONSTEORI

EMOTION ER ADATIVE
EMOTIONS-ASSESMENT
EMOTIONELLE KØREPLANER



  

Følelser er adaptive

Følelser hjælper organismen med at 
bearbejde komplekse situationsbestemt  
information hurtigt og automatisk, for at 
vurdere vigtigheden af situationer for 
organismens velbefindende og skabe 

handlinger, der kan imødekomme 
vigtige basale behov (f.eks. tilknytning, 

identitet)



  

BEHOV

FØLELSER

HANDLING

INFO
Bearbejde, vurdere

MILJØ PERSON

Hændelse, situation



  



  



  

Emotionelle Køreplaner

• Basal emotionel respons system
• Producerer oplevelser og handlinger
• Indre emotionelle hukommelses strukturer, 

der syntetisere emotionelle, behovs-, 
kognitive og adfærdsmæssige elementer 
til hurtigt aktiveret indre organisation, uden 
for opmærksomheden, på relevante cues.

• Fleksibelt adaptivt bearbejdningssystem
• EK kan blive dysfunktionelle



  

Emotionel Køreplan



  

Input 
cues

Preconscious
tacit

Conscious
experience

Expression

Stimulus
situation

Emotion
Scheme

Cognitive meaning
appraisal

Cognitive processing

Emotion
Desire
Action 
Tendency
Thought

Symbollized
Understood
Narativized

Construction
Conscious 
meaning

Behaviorrelease effect decide

automatic

deliberate

Generering af følelser

Greenberg, 2011



  

FØLELSER I 
PSYKOTERAPI

EMOTIONEL 
DYSFUNKTION

EMOTIONELLE 
FORANDRINGSPROCESSER



  

Hovedtyper af dysfunktionelle
emotionsprocesser

• Manglende 
opmærksomhed

• Mal-adaptive 
emotionelle 
køreplaner

• Narrativ 
konstruktion

• Eksistentiel 
menings skabelse

• Emotions-
regulering



  

You have to arrive 
at an emotion 

before you can leave it 



  

Trin i EFT

1) Blive opmærksom på 
følelser

2) Byde oplevelse af følelser 
velkommen; tillade, 
acceptere og regulere når 
nødvendigt

3) Beskrive følelser i ord

4) Opdage hvad der er 
primære følelser

Ankomme Forlade
5. Bedømme om den primære 

følelse er sund eller usund

6. Identificer den negative 
stemme hos den usunde 
følelse

7. Få adgang til inderste 
behov i den basale 
smertefulde følelse

8. Få adgang til alternative 
sunde emotionelle respons

9. Danne ny narrativ for at 
ændre destruktive 
overbevisninger eller syn på 
selv



  

Terapeutisk Relation

• Skabe et psykologisk klima, der føles trygt 
og imødekommende for klienten til at 
mærke og udtrykke følelser

• Empatisk, accepterende og ægte relation
• God alliance og enighed om mål



  

Fokus på følelser

• Empatisk udforskning af følelser
• Oplevelse af følelser her og nu

modsat at tale om følelser
• Emotionel dybde og intensivering,

men ikke mere end klienten kan rumme
• Søge efter primære basale følelser
• Udtrykke følelser
• Skabe mening i følelser
• Transformere følelser med følelser 



  

Regulering af følelser

• Overregulerede følelser:
Tryg relation, udforske følelser empatisk, 
udforske det som hæmmer følelser

• Underregulerede følelser:
Ikke gennem kontrol, men ejerskab
Trygt, roligt, accepterende, empatisk miljø
Selv-omsorgs teknikker, som forståelse og 
undgåelse af trigger, tillade og tolerere 
følelser, working-distance, selv-omsorg 
(safe place, åndedræt, meditation mm)



  

Terapi med smertefulde følelser

• 1. Tillade, acceptere, udtrykke følelser
• 2.a Adgang til primære følelser og behov 
• 2.b Bevidsthed om forhindring for behov
• 3. Tilfredshed og selvbekræftelse



  

Globalt ubehag
Irriteret, presset, tom

Hændelse i nutid  
Har mistet kæreste

Behov
Være elsket, nærhed,

Sekundær emotion
Vrede mod kæreste

Primære emotion
Ked af det / sorg

Handling
Anklage, bebrejde, 
afvise, angribe

EMOTIONEL PROCES VED 
SMERTEFUL 
FØLELSE

Undgåelse
Kognitivt, andre, utid



  

Terapi med dårlige følelser

• 1. Vække dårlige følelser
• 2. Udforske dårlige følelser og finde kilde
• 3. Møde mal-adaptive emotionel køreplan
• 4.a Udtrykke dysfunktionel forventning 
• 4.b Adgang til ny primær følelse og behov
• 3. Rekonstruktion af kerne emotionel 

køreplan



  

Oplevelse
Skam, usikkerhed på 
følelser, mindreværd 

Hændelse i nutid  
Har mistet kæreste

Hændelse i fortid
Ked-af-det-hed, tårer,
trøstsøgen, skammet ud

Emotionel køreplan
Skam over sorg

Primære reaktion
Ked af det / sorg

Handling
Trækker sig fra omsorg 
og trøst. Isolation

Behov
Være elsket, nærhed,

EMOTIONEL PROCES VED 
DÅRLIG 
FØLELSE



  

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

FASER I
TERAPI

dynamik ved 
emotionel 
smerte 



  

EFTERMIDDAGENS
PROGRAM
1. Inspiration

2. Definition

3. Udbredelse

4. EFT i 6 punkter

5. Emotionsteori

6. Følelser i psykoterapi
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