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Utdanning i 
Dialektisk  
atferdsterapi 
(DBT) 



• DBT har god effekt
på suicidal atferd
og selvskading både
blant ungdom og
voksne.

•  DBT har den sterkeste 
evidensbasen hva 
gjelder reduksjon av 
suicidal atferd, 
selvskading, depresjon, 
aggresjon og følelses
reguleringssvikt
hos mennesker med 
ustabil personlighets
problematikk.

•  Nasjonalt senter for
selvmordsforskning
og forebygging (NSSF)
tilbyr, som eneste aktør
i Norge, utdanning
i DBT.

Kort om 
behandlingsformen
DBT er en evidensbasert 
behandlingsmetode for pasienter 
med kronisk suicidalitet og ustabil 
personlighetsproblematikk, utviklet  
av professor Marsha M. Linehan.  
En rekke effektstudier av voksne, 
og noen av ungdom, med gjentatt 
selvskading og selvmordsforsøk har vist 
positive resultater. Pasienter opplever 
å få økt kontroll over selvdestruktiv 
atferd og behovet for øyeblikkelig 
hjelp og akuttinnleggelser minsker. 
Pasienter gjennomfører i stor grad hele 
det planlagte behandlingsopplegget i 
studiene, hvilket ofte står i kontrast  
til andre behandlingsforløp hos  
denne gruppen. 

DBT gir behandlere prinsipper og 
konkrete ferdigheter i møtet med 
mennesker med ulike former for 
emosjonell reguleringssvikt, selvskading 
og selvmordsforsøk. Behandlingsformen 
har vist seg å føre til bedring også for 
pasienter med komorbide tilstander som 
posttraumatisk stress, rusavhengighet 
eller spiseforstyrrelser. 

Et sentralt prinsipp i behandlingen er å 
prioritere arbeid i timene utfra definerte 
mål i et behandlingshierarki. Ett annet  
er å balansere behandlingsstrategier  
som kommuniserer aksept og validering 
til pasienten, med strategier for å oppnå 
endring. Det anses som avgjørende 
å kunne ivareta denne balansen i all 
kontakt med pasienten og gjennom  
hele behandlingsforløpet. 

Standard DBT inneholder både 
individualterapi og ferdighetstrening 
i gruppe. Ved behov gis korte 
telefonkonsultasjoner (ca. 10 minutter). 
DBT-terapeuter har ukentlige 
konsultasjonsteammøter for å bistå 
hverandre i å bruke DBT-prinsipper  
og for å beholde motivasjon til å benytte 
metoden best mulig i behandlingen  
av pasienter. 

Kort om  
utdanningen
DBT-behandling forutsetter at tera-
peuter samarbeider i team, og man 
søker derfor opptak til utdanningen 
ved etablering av nytt team eller som 
suppleringskandidat til et allerede  
eksisterende team. 

Den teambaserte modellen er svært 
viktig for å gi et godt behandlings-
tilbud, sikre bærekraft i tilbudet over 
tid og motvirke utbrenthet blant tera-
peuter. Teamene består av en gruppe 
behandlere hvorav én er teamleder. 
DBT-utdanningen for team går over  
ca. ett år og består av to intensive  
undervisningsuker, utforming og  
implementering av DBT-program i egen 
klinikk, månedlig telefonveiledning 
med DBT-lærer i løpet av utdanningen 
og hjemmearbeid/-eksamen. 

Undervisningen skjer i Oslo og våre 
lærere bruker norsk som under-
visningsspråk. 

Vi tar opp nye 
kull årlig.

Mer om søknadsfrist, 
opptak og aktive  
DBTteam på  
www.dbt.no 

DBT er en kognitiv 
adferdsorientert  
behandling.


