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De mest frekvente, de mest ressurskrevende 
«De unges lidelse»

Enorm 
menneskelig og 
sosioøkonomisk 
gevinst for hver 
som kan hjelpes



HVORDAN ER DETTE 
MULIG?





Behandling av OCD – hva er kunnskapsstatus?

• Eksponeringsbaserte
behandlinger: Svært
effektive

• KAT=KT=ERP > 
medisinering

• Robust i en rekke ulike
format





ENDRING SKAL DU KNEKKE KODEN MÅ DU HA HELE KOMBINASJONEN

• Kunnskapsbasert behandling

• Infrastruktur

• Kompetente terapeuter

• Kvalitetssikring



Med utgangspunkt i 
kunnskapsbasert 
behandling har vi 

gått løs på 
kodelåsen



Basert på evidensbasert behandling har vi 
satt sammen 4-dagers formatet

– Den behandlingen vi skulle ønsket våre 
nærmeste hadde fått

– “kombinere de beste elementene uten å 
kompromisse på Kvalitet eller la infrastruktur 
være et hinder”

– Undersøke om det virker

– Trene opp terapeuter til å levere det med høy 
kvalitet



TYDELIG SKILLE MELLOM ULIKE FASER

Forberede

Fjerne hindre for 
endring

Snu

Skreddersydd og 
terapeutassistert

Konsolidere 

Integrere 
endringen i 

hverdagslivet



Hvorfor 4 på følgende dager?

• Lengre sesjoner

• Tettere innpå pasienten mens de 
skal ta valgene og bryte med 
lidelsen

• De to midterste dagene fungerer
som én lang sesjon fokusert på
endring.



Individuell behandling i et gruppeformat

• 1:1 ratio mellom pasienter og terapeuter

• Terapeutene jobber som team

• Mer relevant

• Ideell opplæringsarena



Noen avInnvendingene
• “Dere kommer aldri til å kunne endre taktsystemet”

• «Pasientene vll ikke like det»

• “Pasientene kommer ikke til å tale det”

• “Terapeutene vil ikke like det”

• “Endringen kommer bare til å være overflatisk”

• “Forandringen vil ikke vare”

• “Det er ikke mulig for de komplekse sakene”

• “Det er ikke etisk å gi folk håp om å kunne legge OCD’en bak seg”



Så hva er resultatene?



2000+ pasienter har fått behandling

Ulike steder
Ny kultur

Voksne/ barn og ungdom
Randomisert trial

Publisert resultater på ca. 400



KOMORBIDITET ER IKKE ET EKSKLUSJONSKRITERIE

Men pasienter tilbys ikke behandling hvis de er:

• Suicidale

• Bipolar lidelse i manisk fase

• Substansmisbruker

• Psykotisk

• For lav BMI til å kunne gjøre seg nytte av psykologisk
behandling

• Ikke villig til å avstå fra angstdempende medikamenter
de fire dagene



Virket det?

• Virker for ungdom og voksne
• 90% respons
• 70% recovered 4 år senere (voksne)
• Endringer i depresjon og  angst
• Får folk tilbake i arbeid

• Høy akseptans
• Mindre enn 2% dropout
• Svært høy tilfredshet



Hva med pasienter med særlige 
utfordringer?

Følgende er IKKE prediktorer
• Alvorlighetsgraden eller hvor lenge de  

har hatt lidelsen
• Komorbiditet
• Indikasjoner på

personlighetsforstyrrelser
• Søvnproblemer
• Høysensitivitet
• Høy familietilpassing



• Kan skaleres opp
• Kan leveres ved nye team

Også i storskala og flere kulturer



Første RCT på formatet (OCD)
(in press)
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«Gi kunnskapsbasert behandling på best mulig måte og sjekk 
om det virker»

• Hviler på mer enn 50 års forskning

• Utviklet for de alvorlige lidelsene

• Praktisk talt ikke frafall

• Slår gullstandard i effekt

• Virker inn på depresjon

• Får folk tilbake i arbeid



Hva så med behandling av panikklidelse med 4-
dagersformatet?





Veldig uenig

litt uenig

ganske enig

veldig enig
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B4DT: 
HIGHLY EFFECTIVE FOR
PANIC DISORDER



• Mester-svenn opplæring og sertifisering

• Sjekke om det virker

• Benchmarking

• Så lenge som man leverer B4DT er man 
del av et nettverk

Hvis ikke resultatene er som forventet: 
Veiledning og resertifisering

«Gjøre virksom behandling tilgjengelig- sikre at 
pasientene har et likeverdig tilbud uavhengig av 
geografi »
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MOLDE: B4DT-team 

• Inne som samarbeidspartner fra starten  - med i alle 
forskningsprotokollene (to nasjonale studier; RCT mm)

• OCD, Panikklidelse, Sosialangst 

• Leverer pr dato de beste resultatene i landet

• Innkjøpt for å ha ansvar for kvalitetssikring og 
samtykkebasert kvalitetsregister –SVÆRT VIKTIG

• Bygger forskningsmiljø – sammen med Bergen

• Medforfatter på 10+ artikler (fra klinikk til basal)

• Samarbeid om PhD stipend

• «Unge kandidater»  i artikkelskriving på felles data 

• En rekke artikler på lokale data under utskriving

• (sårbart – få stillinger) 



Nidaros DPS: OCD- og angstteam: B4DT en av flere 
tilnærminger 

• Vært med (nesten) siden starten

• Partner i de nasjonale 
forskingsprosjektene

• Svært gode resultater (nr. 2 i 
landet)



Internasjonal spredning
• Hands-on opplæring 

• Sertifisering av 
terapeuter og 
gruppeledere

• Integrert kvalitetssikring

• Benchmarking (deling 
av resultater)
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Fra spredning til forskning



Vi har etablert

1. Et behandlingsformat som virker

2. Ideelt for longitudinell forskning

3. Som klan leveres I stort volum, med høy kvalitet

4. Alle B4DT team er invitert til å være med!

 En ramme for å bygge opp tilstrekkelig med data for å kunne finne ut
hvorfor noen blir hjulpet – og andre ikke

Mekanismer for endring



The Bergen Center of Brain Plasticity

“This powerful and highly 
relevant clinical approach 
offers a nearly experimental 
approach where individual 
clinical responses represent 
the gateway to describe 
underlying mechanisms for 
brain plasticity”
- Kerry Ressler, Harvard Medical School



Bergen Center for Brain Plasticity
(BCBP)

High quality 
ERP-based treatment

Up-scale
2 000+ /yr

Multi-level research



The B4DT: A game-changer for studying brain

plasticity

«OCD brain» Immediate 
change

Stability and 
slower changes

1 day before treatment 3 days after treatment 3 months after treatment
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Bergen Center for Brain Plasticity

Initiate large-scale 
international 

dissemination of the 
B4DT.   With the quality 

intact

Identify multilevel 
mechanisms for brain 
plasticity relevant for 

other mental disorders



Internasjonal oppmerksomhet




