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Kathrine

https://www.youtube.com/watch?v=CvAwSzJV
7_c



N=77

International consensus criteria  from  
Cols et al., 2016

The Bergen 4-Day Treatment for OCD: Four years-follow-up of concentrated ERP in a clinical mental 
health care setting 

Hansen, B., Kvale, G., Hagen, K., Havnen, A., & Öst, L-G. (In press) The Bergen 4-
Day Treatment for OCD: Four years-follow-up of concentrated ERP in a clinical 
mental health care setting. Cognitive Behaviour Therapy



STADIENE

Forberede

Fjerne hindre for 
endring

Endre:

Skreddersydd og 
terapeutassistert

Konsolidere :

Integrere 
endringen i 

hverdagslivet



• Pasienter som kan være aktuelle?

• Pre-screening

• Screening

• Standard info. om behandling



Standardisert informasjon

• Hvem er det for

• Hva kan du forvente

• Hva blir tilbudt?

• Hva er nødvendig?



Mellom linjene

Vi vet hva vi gjør, og 
det er håp – til og med 
for deg



Forventningssjekk

• Gir det mening?

• Ville du anbefalt det?

• Kommer du til å gjør det?

• Vil det være nyttig? 



STADIENE

Forberede

Fjerne hindre for 
endring

Endre:

Skreddersydd og 
terapeutassistert

Konsolidere :

Integrere 
endringen i 

hverdagslivet



Ferdighetstrening

• Trene på å gjenkjenne fristelsene som 
endringsmuligheter («angst er bra» 
«råmateriale for endring»  «gull»)

• Forstå hvordan å bryte: Markere at du gjør 
noe som er uforenlig med 
angstprosjektet(«Fake it to you make it»)

• Du skal trene, trene, trene 



• .. OCD’en er som en 
skabbete, sulten, 
skrikende katt som 
ikke vil vi seg..

• Du må ta et valg: Ikke 
vær på parti med 
OCD’en
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Tiden etter gruppe – gjennomføres av Nasjonale 
klinikk for 4-dagers behandling

• Tre uker med systematisk trening 
og on-line registrering

• Tre-måneders oppfølging på 
klinikken

• Online registrering av endring og 
telefonsamtale med «ekstern» 
etter 1 uke, 3 måneder, 6 
måneder og 1 år 



Monitorering av endring

• Integrert del av behandlingen 

• Nettbasert

• Uavhengige bedømmere



• Klinikk + kvalitetssikring + forskning= sant 


