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Sammendrag 

Forfatter: Helene Abrahamsen 

Tittel: Terapeuters alliansebyggende atferd innen traumefokusert behandling av barn.  

Hovedveileder: Tine K. Jensen 

Biveileder: Kristianne Stigsdatter Ovenstad 

Bakgrunn 

En signifikant andel barn i verden opplever traumatiske hendelser og uten behandling kan 

traumeeksponering lede til en rekke mentale vansker. Effektive behandlinger vil kunne være 

nødvendig for å forhindre belastningene på enkeltindividet og for samfunnet, og den 

terapeutiske alliansen har vist seg som en robust prediktor for behandlingsutfall. Terapeutens 

bidrag inn mot å bygge en god allianse har vist seg å være viktig, men få studier har undersøkt 

dette, og enda færre studier har undersøkt hva terapeuter kan gjøre for å bygge en god allianse 

innen traumefokusert behandling av barn. Barn utsatt for traumer kan ha større vansker enn 

andre barn med å utvikle gode relasjoner da de kan oppleve problemer med å stole på andre. 

Dette kan gjøre alliansebygging med barn utsatt for traumer til en potensiell utfordring. 

Studien undersøker hvilke alliansebyggende strategier terapeuter benytter seg av i arbeid med 

barn utsatt for traumer, samt hvordan dette er relatert til allianse. Målet er å bidra til økt viten 

om virkningsfulle strategier for å bygge gode allianser.   

Metode 

Studien baserer seg på innhentet datamateriale fra en større forskningsstudie ved Nasjonalt 

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Utvalget består av 56 barn i alderen 10 til 18 

år. Barna har blitt henvist til BUP gjennom vanlig prosedyre og alle har signifikante 

posttraumatiske stressreaksjoner etter å ha opplevd én eller flere traumatiske hendelser. 

Alliansebyggende strategier måles gjennom Adolescent Alliance Building Scale i time to, og 

den terapeutiske alliansen med Thearpeutic Alliance Scale for Children i time seks. 

Deskriptive analyser, faktoranalyse, korrelasjonsanalyser og enkel, lineær regresjon ble brukt 

som statistiske analyser for å undersøke hvordan terapeuter benytter seg av alliansebyggende 

strategier og deres sammenheng med allianse.  

Resultater 

Strategier terapeutene i studien brukte mest var å få frem barnets opplevelser og de hadde høy 

grad av struktur, som betyr at terapeuten snakket mye i timen og barnet fikk tilsvarende lite 



V 

 

rom til å snakke. Strategier som å presentere seg selv som en alliert, utforske barnets 

motivasjon, fremme tro på endring og utøve kognitiv restrukturering ble benyttet i mindre 

grad enn andre strategier i dette utvalget. Kun grad av struktur, når det ble kontrollert for 

alder, viste en negativ signifikant sammenheng med allianse.   

Konklusjon 

Det er mulig det er behov for andre alliansebyggende strategier med barn utsatt for traumer på 

grunn av mellommenneskelige problemer og symptomatologien til traumatiserte. Resultatene 

fra denne studien kan tyde på at strategiene, slik de er formulert i AABS, ikke fanger opp 

tilstrekkelig grad av gode alliansebyggende strategier for barn utsatt for traumatiske 

hendelser. Det er behov for videre studier på hva terapeuter kan bidra med i alliansebygging 

med barn utsatt for traumer i Norge.  



VI 

 

Forord 

Som student på profesjonsstudiet i psykologi blir man stadig overøst med artikler, faglige 

diskusjoner, teorier og hypoteser som er viktige å få med seg og huske når man skal ut i 

verden som terapeut. Det er en jungel å orientere seg i, og man holder så godt man kan fast i 

de konseptene som står frem som viktige. Allianse er et slikt konsept. Vi hører om det over 

alt, alle vet at det er bra. Men hva er det terapeuten gjør for å bygge den beryktede gode 

alliansen? Hvilke strategier bør en ung, ny terapeut ta med seg? Hva skal til for å skape og 

opprettholde en god allianse?  

Når man i tillegg har en interesse for traumefeltet, der man møter mennesker som kan ha fått 

sin tillit til omverdenen fullstendig trukket opp med roten, så blir alliansen svært interessant. 

For hvordan lager man en god allianse med de som kan ha opplevd det aller verste fra de man 

skal ha full og hel tillitt til? Hva skal til for å bygge en god relasjon med de som har opplevd 

verden på sitt aller mest utrygge, sett verden på sitt styggeste og groveste? Dette er for meg 

det mest interessante. Dette ønsker jeg å få mer kunnskap om som ny terapeut.  

Jeg har vært så heldig å få delta i en stor randomisert studie på traumefokusert behandling av 

barn og har selv fått bidra med å kode terapeuters alliansebyggende strategier. Det har vært 

svært takknemlig å bli ønsket velkommen inn i et allerede eksisterende forskningsprosjekt, og 

jeg har hatt mange dyktige folk rundt meg. Flere av disse fortjener en stor takk. 

Først og fremst vil jeg takke mine veiledere, hovedveileder Tine Jensen og biveileder 

Kristianne Ovenstad. Takk for konstruktive og svært nyttige tilbakemeldinger og at dere har 

delt av deres kunnskap. Dere har begge vist et engasjement utover det jeg kunne forvente i en 

slik veiledning. Jeg har lært utrolig mye av dere gjennom hele prosessen og denne studien 

ville ikke vært mulig uten dere. En stor takk må rettes til Anne-Marie Halberg. Din veiledning 

gjorde panikken mindre og ga meg troen på at jeg kunne takle det jeg hadde begitt meg ut på. 

Du har vært en stor ressurs. Takk også til Silje Ormhaug for ditt engasjement, dine 

tilbakemeldinger og dine råd. Helt fantastisk at du ville hjelpe meg gjennom dette! 

Takk også til mine medstudenter Mia Kristin Stensland Jørgensen og Hege Røyset Fjell for 

gode pauser og mye latter i innspurten. Takk til Henrik Stoltz Vernegg for korrekturlesning 

og nødvendig støtte i frustrerte timer. Dere har alle bidratt til at jeg har klart å fullføre denne 

prosessen med hodet i behold. 
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1.0 INNLEDNING 

En signifikant andel barn i verden opplever traumatiske hendelser (Copeland, Keeler, Angold, 

& Costello, 2007; Norris, Friedman & Watson, 2002) og uten behandling kan 

traumeeksponering lede til en rekke mentale vansker (Dube, Felitti, Dong, Giles, & Anda, 

2003; Finkelhor, Ormrod & Turner, 2009; Ford, Elhai, Connor, & Frueh, 2010) slik som 

posttraumatisk stressyndrom, alvorlig depressiv lidelse, økt selvmordsrisiko, angstlidelser og 

rusmisbruk (Famularo, Fenton, Kinscherff, & Augustyn, 1996; Dube et al., 2003; Ford et al., 

2010). For å forhindre slike belastninger på enkeltindividet, samt belastninger for samfunnet, 

vil effektive behandlinger kunne være nødvendig (Kessler, 2000). Undersøkelser av hva en 

effektiv behandling består av har vist at flere variabler kan påvirke behandlingsutfallet, 

deriblant den terapeutiske alliansen (Lambert & Barley, 2001), og terapeutens bidrag inn mot 

å bygge en god allianse har vist seg å være viktig (Horvath, Del Re, Flückiger & Symonds, 

2011). Det er få studier av hva terapeuten kan bidra med inn mot alliansebygging (Karver et 

al., 2008) og med barn utsatt for traumer er det så vidt jeg vet ingen publiserte studier. 

Alliansebygging med barn som har opplevd noe traumatisk kan være potensielt utfordrende, 

da traumatiske hendelser kan føre til at kjerneantagelser om verden og en selv endres slik at 

verden ikke lenger føles som et trygt sted og at andre ikke lenger oppfattes som tillitsfulle 

(Janoff-Bulman, 1992; Cloitre, Cohen & Scarvalone, 2002; DePrince, Combs & Shanahan, 

2009; Meiser-Stedman, Dagleish, Glucksman, Yule & Smith, 2009). På bakgrunn av dette vil 

jeg i denne studien undersøke hva terapeuter gjør av alliansebyggende strategier i arbeid med 

traumatiserte barn, samt hvordan dette er relatert til allianse. Målet er å fremskaffe ny viten 

om virkningsfulle alliansebyggende strategier, og at denne kunnskapen kan nyttiggjøres av 

psykologer og andre behandlere i deres møte med mennesker med ulike psykiske vansker.    

1.1 Allianse innen psykoterapi  

Gjennom tiår med psykoterapiforskning har det blitt studert hva som gjør at terapi har effekt 

og en rekke variabler har blitt undersøkt. Det er demonstrert at bidrag til symptomreduksjon 

kommer fra både de spesifikke teknikkene innen hver enkelt terapiretning (f.eks. Barber, 

Crits-Cristoph & Luborsky, 1996; DeRubeis & Feeley, 1990) og de ikke-spesifikke 

teknikkene, også kalt fellesfaktorer (f.eks. Horvath og Symonds, 1991; Horvath et al., 2011). 

Hvor viktige disse ulike variablene er når det kommer til endring hos klienten har blir 

debattert på både teoretisk og empirisk grunnlag i over 70 år. Lambert og Barley (2001) har 
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undersøkt ulike variabler, slik som utenom-terapeutiske faktorer (f.eks. spontan remisjon, 

uforutsette hendelser, sosial støtte), forventninger (inkludert placeboeffekter), spesifikke 

terapieffekter (f.eks. systematisk desensitivisering) og fellesfaktorer (f.eks. allianse) og har 

sett på hvor mye hver av disse forklarer av variansen i behandlingsutfall. De har estimert at 

utenom-terapeutiske faktorer forklarer 40 %, forventninger (placebo) 15 %, terapeutiske 

teknikker 15 % og fellesfaktorer 30 %. Som et resultat av at fellesfaktorer representerer en så 

stor del, har mye av fokuset innen behandlingsforskning endret seg fra å undersøke de 

spesifikke terapeutiske teknikkene til å undersøke fellesfaktorene (Horvath et al, 2011).  

Den terapeutiske alliansen har vist seg å være den viktigste predikatoren av fellesfaktorene 

(Martin, Garske & Davis, 2000) og har vist en moderat, men robust effekt på 

behandlingsutfall (Horvath & Symonds, 1991, Martin et al, 2000; Horvath et al., 2011). 

Konstruktet er i dag en av de mest undersøkte prosessvariablene innen psykoterapiforskning 

(Horvath et al, 2011), og diskusjonen rundt hva som er årsaken til at allianse har effekt på 

behandlingsutfall har foregått over lengre tid. På den ene siden er det hevdet at en positiv 

allianse kan bli sett som å ha en helende effekt i seg selv (Safran & Muran, 2000). På den 

andre siden kan en god allianse bli sett som nødvendig for å få gjennomført terapeutiske 

teknikker og for at disse teknikkene skal ha en effekt på behandlingsutfall (Horvath, 2001; 

Webb et al., 2011; Horvath et al, 2011). Selv om det ikke kan konkluderes sikkerhet på 

hvilken måte alliansen bidrar til behandlingseffekt, fortsetter forskere å vise at alliansen kan 

predikere behandlingsutfall, uavhengig av den bakenforliggende mekanismen (Martin et al, 

2000; Crits-Cristoph et al, 2006).  

Det er gjort en rekke studier og metaanalyser som viser relasjonen mellom allianse og 

behandlingsutfall innen terapi med voksne. American Psychological Association (APA) sin 

arbeidsgruppe (divisjon 29) som blant annet har som mål å identifisere elementer av effektive 

terapirelasjoner, har gjennomgått store mengder empirisk forskning. De har funnet en 

effektstørrelse på .21 mellom den terapeutiske alliansen og behandlingsutfall over 89 studier 

(Norcross, 2002). Andre metaanalyser har funnet lignende resultater. Horvath og Symonds 

(1991) fant en gjennomsnittlig effektstørrelse over 24 studier på .26. Dette var en moderat, 

men robust assosiasjon og viste seg ikke å bli påvirket av lengden på behandlingen, om 

forskningen er publisert eller ikke eller antall deltagere i studien. Martin et al. (2000) 

gjennomførte en metaanalyse på både publiserte og upubliserte studier (n = 68) og de fant en 

moderat korrelasjon på .22. Korrelasjonen var uavhengig av mange av variablene som har 

vært antatt å påvirke relasjonen (f.eks. type måleinstrument, type utfallsmål, hvem som 
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gjennomførte målingene eller når i terapien alliansen ble målt). En nyere metaanalyse gjort på 

190 studier på allianse og behandlingsutfall gjennomført av Horvath et al. (2011) viste en 

effektstørrelse på .28. De beskriver sammenhengen som robust og at den forklarer omtrent 

syv prosent av variansen i behandlingsutfall. Til sammenligning fant Gaston, Marmar, 

Gallagher og Thompson (1991) at 36 % - 57 % av variansen i behandlingsutfall ble forklart av 

allianse etter at det ble kontrollert for korttidseffekter av terapien. Samlet sett indikerer disse 

studiene at allianse har en moderat, robust effekt på behandlingsutfall i terapi med voksne.   

1.2 Allianse innen psykoterapi med barn 

Det har lenge blitt vektlagt at terapeutiske relasjonsvariabler er viktige i terapi og særlig i 

behandling av barn (Karver et al., 2008). Den terapeutiske alliansen har en lang historie innen 

barnefeltet i psykoterapi, men forskning på feltet 

 er forholdsvis nytt og sammenlignet med psykoterapistudier innen voksenfeltet er det få 

studier av relasjonen mellom allianse og behandlingsutfall (Shirk, Karver & Brown, 2011; 

McLeod, 2011). Forskning på fellesfaktorer innen barne- og ungdomsterapi dukket for første 

gang opp på 70-tallet (f.eks. Truax, Altman, Wright, & Mitchell, 1973), men få empiriske 

studier ble produsert i de påfølgende tjue årene. Fra 1990-tallet har det derimot vært en 

økning i mengde forskning på relasjonsvariabler innen terapi med barn og familier (Karver, 

Handelsman, Fields & Bickman, 2005).  

Allianse har blitt definert på flere måter og den oftest brukte definisjonen er Bordin (1979) sin 

tredeling i enighet om mål, enighet om oppgaver og båndet mellom terapeut og klient. Innen 

terapi med barn har båndet og enighet om oppgaver empirisk sett fått mest oppmerksomhet, 

blant annet fordi det er hevdet at barn ikke har kognitiv kapasitet til å forstå og bli enige om 

langsiktige mål (Shirk & Saiz, 1992; Fjermestad, McLeod, Tully & Liber, 2016). I denne 

studien defineres allianse som å inneholde en affektiv komponent (båndet) og en 

samarbeidende komponent (enighet om oppgaver). Begrepet barn brukes i denne studien om 

alle under 18 år, om ikke annet er spesifisert, og begrepet foresatte brukes om barnets 

omsorgspersoner som har ansvar for barnet, uavhengig om det er biologiske foreldre, 

adoptivforeldre, andre i familien eller fosterforeldre.  

I metaanalyser gjort på forholdet mellom allianse og behandlingsutfall innen barnefeltet er det 

funnet effektstørrelser som ligner det man finner i voksenfeltet. Shirk og Karver (2003) fant 

en effektstørrelse på .27 over 23 studier og Shirk et al. (2011) fant en gjennomsnittlig 
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korrelasjon på .22 over 16 studier på individuell terapi med barn. McLeod (2011) har 

gjennomført den største metastudien på relasjonen mellom allianse og behandlingsutfall innen 

psykoterapi med barn som så langt er publisert (n = 38) og fant en effektstørrelse på .14. 

Denne effektstørrelsen er betraktelig mindre enn funn i de tidligere studiene. Han 

oppsummerer med at det er vanskelig å trekke en ensbetydende slutning rundt funnene da han 

fant variasjoner i effektstørrelsen på tvers av metodologiske og teoretiske variabler, slik som 

for eksempel barnets alder, type problem, når og hvordan allianse ble målt og hvordan utfall 

ble målt. I studien adresseres det flere mulige grunner til den lave effektstørrelsen og det 

konkluderes med at det er behov for flere studier på feltet for å få et mer presist bilde av 

hvilken betydning alliansen har for behandlingsutfall innenfor terapi med barn (McLeod, 

2011). 

Forholdet mellom en terapeut og et barn kan være annerledes enn forholdet mellom en 

terapeut og en voksen. For eksempel er det innen terapi med voksne funnet at teknikker som 

adresserer forstyrrelser/brudd i alliansen, slik som å adressere klientens negative følelser mot 

terapeuten, er assosiert med forbedret allianse (Safran, Muran & Samstag, 1994). Som 

kontrast fant DiGiuseppe, Linscott og Jilton (1996) en negativ korrelasjon mellom en slik 

teknikk og styrken på alliansen i terapi med barn. Dette indikerer at vi muligens bør behandle 

allianse mellom terapeut og barn som et eget fenomen som fordrer egne studier og at vi ikke 

direkte bør overføre resultater fra forskning på voksenfeltet til barn.  

Det kan være flere utfordringer for en terapeut i alliansedannelsen med barn. En sentral 

forskjell mellom barn og voksne i terapi er for eksempel at barn ikke har henvist seg selv, de 

henvises ofte via ansatte på skolen eller foresatte (DiGiuseppe et al, 1996; Shirk & Saiz, 

1992). Målet med terapi kan være annerledes for foresatte enn for barnet og dette kan gjøre 

enighet om mål til et annerledes konstrukt innen behandling av barn. Barnets 

utviklingsmessige nivå vil også ha betydning for dannelse av en god allianse da enighet om 

mål og oppgaver kan vise seg utfordrende fordi barn på ulike utviklingsstadier kan ha vansker 

med å se sammenhengen mellom målet og oppgavene i terapien (Shirk et al, 2011). I en 

kvalitativ studie av allianse med barn som muligens har blitt utsatt for seksuelle overgrep fant 

Jensen et al. (2010) at terapien kunne fortsette på en måte som barnet følte var meningsfylt 

selv om det ikke hadde en forståelse av målet. De hevder at enighet om mål og oppgaver kan 

være viktig i alliansearbeid med foresatte, mens utviklingen av et godt bånd kan være mer 

avgjørende for allianse med barn. På den måten blir enighet om mål og oppgaver en viktig del 

av allianse med barn, men mediert gjennom barnets foresatte (Jensen et al, 2010). I terapi med 
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barn kan det være essensielt med en god allianse både mellom terapeut og barn og mellom 

terapeut og foresatte. Dette gjør allianse til et mer systemisk enn et dyadisk fenomen innen 

psykoterapi med barn (Jensen et al., 2010).  

A. Freud observerte i 1946 at en god tilknytning mellom barn og terapeut var en forutsetning 

for senere arbeid i terapi, da et godt emosjonelt bånd kunne føre til at barnet lettere 

gjennomførte de oppgaver som terapien består av. Det kan være nødvendig med et godt bånd 

for å få barnet engasjert i de terapeutiske teknikkene, slik som eksponering og gjennomføring 

av hjemmeoppgaver (Shirk et al, 2011). Samtidig kan det være viktig å ha fokus på enighet 

med barnet om mål og oppgaver da man kan ha et godt bånd med et barn uten at det dermed 

vil involvere seg i oppgavene i terapien (DiGiuseppe et al, 1996). I stedet for å tenke på de 

spesifikke terapeutiske teknikkene og den terapeutiske alliansen som to ulike fenomener kan 

det være mer nyttig å se på begge som viktige deler av det terapeutiske ritualet og to sider av 

samme sak (Horvath, 2001; Ormhaug et al., 2014). 

1.3 Terapeutens bidrag til alliansen 

Det har vist seg at terapeuter som er gode på å bygge en sterk og god allianse tenderer til å ha 

bedre allianser med de fleste klienter på tvers av tilstandsbilder. Horvath et al. (2011) 

oppsummerer sin studie blant annet med at terapeutens bidrag til kvaliteten på alliansen er 

kritisk. Generelt sett er det både i voksen- og barnefeltet få studier som har sett på hva 

terapeuten kan bidra med for å forme en god allianse, da de fleste studier så langt har fokusert 

på klientens karakteristikker (Karver et al, 2008).    

Innen voksenfeltet har Ackerman og Hilsenroth (2001, 2003) skrevet to sammendragsartikler 

som oppsummerer funn av terapeutens negative og positive bidrag til allianse. De fant at 

negative bidrag kan være terapeutattributter som det å være rigid, usikker, kritisk, fjern, 

anspent og distrahert, samt terapeutatferd som høy grad av struktur gjennom timen, upassende 

deling av egne opplevelser, bastant bruk av overføringstolkninger og upassende stillhet 

(Ackerman & Hilsenroth, 2001). Av positive bidrag fant de terapeutattributter som å være 

fleksibel, ærlig, respektfull, tillitsfull, selvsikker, varm, interessert og åpen, samt 

terapeutteknikker som utforskning, refleksjon, legge merke til tidligere suksess i terapi, 

nøyaktige tolkninger, samarbeid om mål for behandlingen, aktiv lytting, støtte og 

oppmerksomhet mot pasientens opplevelser (Ackerman & Hilsenroth, 2003). Til 

sammenligning fant den tidligere nevnte divisjon 29 i APA at en sterk allianse fostres av 
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terapeuter som har gode kommunikasjonsevner, empati, er åpne og har få fiendtlige 

interaksjoner (Norcross, 2002). 

Innen barnefeltet er terapeutens bidrag til alliansen også studert, og en tidlig studie 

gjennomført på et utvalg med barn som hadde internaliserende lidelser fant at ulike nivåer av 

relasjonsvariabler, slik som godt rettet empati, ikke-kvelende varme og å være genuin, 

predikerte forbedring på internaliserende problemer (Truax et al, 1973). Barna i studien som 

mottok mer av disse relasjonsbyggende atferdene viste større forbedring enn barna som fikk 

mindre av det. Etter denne tidlige studien er det publisert noen få studier gjort direkte på 

terapeutens bidrag til alliansebygging med barn.  

Diamond, Liddle, Houge og Dakof (1999) gjennomførte en studie på terapeutens atferd sett 

opp mot forbedringer i allianse gjennom terapiløpet innen familieterapi. De kodet 

observasjoner i de første tre timene av terapien og fant at det å vie oppmerksomhet til barnets 

opplevelser, formulere meningsfulle mål og å presentere seg selv som en alliert var strategier 

som ble brukt mer i saker der alliansen viste forbedring gjennom terapien. Særlig det å 

presentere seg selv som alliert kom tydelig frem i de sakene som hadde forbedret allianse. 

Studien hadde et lite utvalg og ble gjennomført innen familieterapi slik at generalisering til 

individuell terapi med barn kan være vanskelig (Russel, Shirk & Jungbluth, 2008). 

En annen studie på feltet ble gjennomført av Creed og Kendall (2005) innen individuell terapi 

med barn. De kodet elleve atferder hos terapeuten fra de tre første timene av CBT-behandling 

av 56 barn (7-13 år) som enten hadde generalisert angstlidelse, sosial angst eller 

separasjonsangst. Terapeutens bruk av samarbeidende språk, slik som «vi», «oss» og «la oss», 

predikerte en positiv allianse i time tre. Utsagn som prøvde å finne felles grunn mellom barn 

og terapeut, slik som å finne felles opplevelser og terapeutens forsøk på å presse barnet til å 

snakke, var negativt assosiert med allianse (Creed & Kendall, 2005).  

I 2008 undersøkte Russel et al. mønstre i hvordan terapeuter benytter seg av alliansebyggende 

strategier gjennom den første terapitimen med 54 barn med depresjon. De fant tre faktorer 

som viste en signifikant sammenheng med allianse målt i time tre. Faktoren «experiental 

socializing» besto av strategier som varierte mellom å snakke om rammene for behandlingen 

og det å få frem barnets livserfaringer og omstendigheter. Faktoren mottakelighet besto av å 

vise støtte og bidra med nye perspektiver på barnets opplevelser presentert på en taktfull måte. 

Faktoren re-moralisering representerte teknikker der terapeuten viser tro på behandlingen for 

å utfordre barnets pessimisme, samt teknikker som bygger opp og anerkjenner barnets 



 

7 

 

motivasjon for endring. De fant at når terapeutene økte bruken av mottakelighet og 

re-moralisering etter de første ti minuttene av timen for så å jevne ut nivået i bruk av 

strategiene, vurderte barna alliansen som bedre enn når dette ikke ble gjort. Disse resultatene 

var statistisk signifikante med medium effektstørrelse. Det viste seg også en tendens, dog ikke 

signifikant, mot at når terapeutene startet ut timen med høyere nivåer av «experiental 

socializing», for så å gjøre lite av strategien midt i timen og deretter avslutte med høyere 

nivåer (en U-kurve) vurderte barna alliansen som bedre enn uten en slik bruk av faktoren. 

Russel et al. (2008) viste med sin studie at ulike mønstre i terapeutatferd i den aller første 

timen kan ha sammenheng med allianse og at disse alliansebyggende atferdene kan måles.  

Karver et al. (2008) har også undersøkt hvordan terapeutens strategier påvirker allianse. De 

gjennomførte en studie med 23 barn (13-17 år) med depressive symptomer som ble behandlet 

med enten kognitiv atferdsterapi (KAT) eller ikke-ledende, støttende terapi. De undersøkte 

sammenhengen mellom terapeutens strategier for å engasjere barna de to første terapitimene, 

den terapeutiske alliansen målt i time tre, barns involvering i terapi og behandlingsutfall. 

Resultatene viste at strategier som å utforske barns opplevelser og grad av støtte viste 

statistisk signifikant positiv korrelasjon med allianse innen KAT og at de fleste 

terapeutstrategiene var konsistente over de to første timene. Noen strategier, slik som å 

presentere behandlingsmodellen og presentere den samarbeidende tilnærming, ble benyttet 

mindre i time to (Karver et al., 2008). De fant også at terapeutene kunne ha negative 

innvirkning på alliansen gjennom å forvrenge eller misforstå informasjon, feile i å anerkjenne 

emosjoner, kritisere, ha for mye fokus på å få frem informasjon eller for mye gjenkalling av 

tidligere gitt informasjon. De negative strategiene kunne predikere allianse i både KAT og 

ikke-ledende, støttende terapi (Karver et al, 2008).   

De ovennevnte studiene (Diamond et al, 1999; Creed & Kendall, 2005; Russell et al., 2008; 

Karver et al., 2008) undersøkte terapeutens alliansebyggende strategier og hvordan disse er 

direkte relatert til allianse. Det har også vist seg å være en sammenheng mellom involvering i 

terapi og allianse (Reandeau & Wampold, 1991; Karver et al., 2008) og det finnes 

indikasjoner på at involvering i terapi kan påvirke behandlingsutfall (Chu & Kendall, 2004). 

Dette har ført til at involvering, som allianse, kan sees som en nøkkelingrediens for 

behandlingseffekt og da særlig innen aktive terapier slik som kognitiv atferdsterapi 

(Fjermestad et al., 2016). Noen studier har undersøkt hvilke strategier terapeuten kan benytte 

seg av for å få barn til å involvere seg i terapi og som dermed har en indirekte sammenheng 

med allianse (Church, 1994; Jungbluth & Shirk, 2009).   
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Church (1994) gjennomførte en studie der tre veldig erfarne og tre uerfarne terapeuter 

dokumenterte terapitimer med barn (16-18 år) gjennom lydopptak. Hun fant at barn ble mer 

involvert i terapien (snakket mer om terapien og den terapeutiske relasjonen og spurte oftere 

terapeuten om råd) når terapeuten presenterte seg selv som en partner og oppfordret barna til å 

jobbe med å finne egne løsninger, viste vilje til å diskutere barnas negative følelser rundt 

terapien, tok ansvar for konfidensialitet og bidro med rimelige mengder struktur gjennom 

timen.  

Jungbluth og Shirk (2009) undersøkte forholdet mellom terapeutatferd og involvering, 

kontrollert for barns grad av motstand ved starten av terapien. Utvalget besto av 42 barn (14-

18 år) som oppfylte kriteriene for enten alvorlig depressiv lidelse, dystymi eller 

tilpasningsforstyrrelse med depressiv sinnsstemning. Barna gjennomgikk en tolvtimers KAT-

behandling rettet mot barn med depresjon. Jungbluth og Shirk (2009) fant at det å få frem 

barns erfaringer, utforske motivasjon og grad av struktur i time én var assosiert med barns 

involvering i time to. Videre fant de at å utforske barnas motivasjon og grad av struktur i time 

én signifikant predikerte involvering i time to, henholdsvis i positiv og negativ retning, 

kontrollert for motstand ved starten av terapien. De undersøkte om disse terapeutatferdene 

hadde påvirkning på involvering i oppgaver senere i terapien (time 4-8) og fant at 

terapeutatferd forklarte 39% av variansen i involvering, langt over det motstand forklarte. 

Kun grad av struktur predikerte allianse (Jungbluth & Shirk, 2009).  

Fjermestad et al. (2016) oppsummerer litteraturen på terapeutens alliansebyggende strategier 

så langt og viser til tre dimensjoner av terapeutatferd. Den første dimensjonen dreier seg om å 

gi barnet en kontekst for behandlingen gjennom å utforske barnets motivasjon, forklare 

behandlingsmodellen, fremme den samarbeidende naturen til terapien og gi håp om endring. 

Strategiene kan bidra til å gi barnet en forståelse for hvorfor det er i behandling, hva som kan 

skje i timene og hvordan terapien virker. Den andre dimensjonen dreier seg om å være 

mottakelig gjennom å være oppmerksom mot barnets erfaringer på en varm og empatisk måte, 

samtidig som man validerer barnets opplevelser. Den tredje dimensjonen dreier seg om 

terapeutiske strategier som undergraver alliansen og barnets involvering i terapi, gjennom å 

presse barnet til å snakke, for mye fokus på å finne felles opplevelser, for høy grad av struktur 

og å få frem for mye informasjon. Artikkelen presenterer to oversiktstabeller for terapeutens 

positive og negative bidrag. På bakgrunn av disse er følgende tabeller utarbeidet og oversatt 

til norsk (min oversettelse).  
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Tabell 1. Terapeutens positive bidrag til allianse og involvering med barn.  

Terapeutisk strategi Evidens 

Konsept Eksempel  

Samarbeid Presentere seg selv som en alliert 

Bruk av samarbeidende språk 

Korrelert med involvering 

(Church, 1994) 

Korrelert med allianse 

(Creed & Kendall, 2005) 

 

Mottakelighet Få frem barnets erfaringer, vise støtte 

gjennom varme og empati, bidra med 

nye perspektiver 

Korrelert med involvering 

(Jungbluth & Shirk, 2009), 

korrelert med allianse 

(Russell et al., 2008; 

Karver et al., 2008) 

Utforske 

motivasjon 

Adressere forventninger for 

behandlingen og overbevisninger 

Korrelert med involvering 

(Jungbluth & Shirk, 2009), 

 

Remoralisering Gi håp for endring Korrelert med allianse 

(Russell et al., 2008) 

«Experiental 

socializing» 

Presentere behandlingsmodellen/få frem 

barnets erfaringer 

Korrelert med allianse 

(Russell et al., 2008; 

Karver et al., 2008). 

 

Tabell 2. Terapeutens negative bidrag til allianse og involvering med barn. 

Terapeutisk strategi Evidens 

Presse barnet til å snakke Korrelert med allianse (Creed & 

Kendall, 2005) 

For mye fokus på felles opplevelser Korrelert med allianse (Creed & 

Kendall, 2005) 

For stor grad av struktur Korrelert med involvering 

(Jungbluth & Shirk, 2009) 

Forvrenger eller misforstår, anerkjenner ikke emosjon, 

kritiserer, får frem for mye informasjon om en 

hendelse/situasjon, og fremmer for mye informasjon om en 

tidligere situasjon beskrevet av barnet.  

Korrelert med allianse 

(Karver et al., 2008) 

 

I studier på terapeuters alliansebyggende strategier i terapi med barn finner vi evidens for en 

direkte sammenheng med allianse (Diamond et al, 1999; Creed & Kendall, 2005; Russel et al, 

2008; Karver et al., 2008) og en indirekte sammenheng gjennom involvering (Church, 1994; 

Jungbluth & Shirk, 2009). Her speiles studier på sammenhengen mellom allianse og 

behandlingsutfall, beskrevet over, som viser et todelt felt der noen undersøker alliansens 

direkte bidrag til behandlingsutfall, mens andre undersøker dens indirekte bidrag gjennom 

engasjement og involvering. Dette viser starten på en bedre kunnskapsbase for terapeuters 

bidrag til alliansebygging. Studiene er fortsatt få og begrenset til noen type tilstandsbilder, slik 

som angst og depresjon. Dermed er det vanskelig å overføre resultatene til en 
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traumepopulasjon. Dette indikerer et behov for ytterligere forskning på hensiktsmessige 

alliansebyggende strategier terapeuter kan benytte seg av.  

1.4 Kan terapeuter lære seg alliansebygging? 

Siden studier viser at en god terapeutisk allianse ser ut til å ha betydning for gode 

behandlingsutfall, blir det interessant å studere hvorvidt terapeuter kan lære seg strategier for 

alliansebygging. Terapeutens bidrag til allianse foregår både direkte og indirekte, men det kan 

hende at det ikke er mulig å lære seg evnen til å bygge gode allianser. Crits-Christoph et al. 

(2006) hevder at selv om terapeuter kan instrueres i å gi mer ros og få økt kunnskap om 

teknikker som er alliansebyggende, kan det hende klienten plukker opp på den «indre 

personen» til terapeuter og hvordan de «egentlig» er. Lambert og Barley (2001) viser til at 

noen terapeuter bidrar til gode behandlingsutfall for sine klienter på generell basis, mens 

andre produserer bedre resultater med visse typer klienter. Er dette egenskaper som kan trenes 

opp? Lambert og Barley (2001) anbefaler en fortsatt vektlegging av den terapeutiske 

relasjonen både under utdannelsen og under videreutdanning av lisensierte terapeuter.  

I følge Horvath et al. (2011) kan terapeuter være i stand til å styrke alliansen med klienten sin 

ved å fokusere direkte på den terapeutiske relasjonen. Crits-Cristoph et al. (2006) utforsket 

muligheten for å bedre behandlingsutfall av terapi ved å trene terapeuter til å forbedre 

alliansen med voksne klienter med depresjon. Etter en slik alliansefokusert trening fant de 

moderate til store forbedringer i allianse, selv om disse bedringene ikke viste reliable 

endringer i depressive symptomer. Studien deres hadde flere svakheter, noe de gjør rede for, 

men viste likevel en trend mot at det er mulig å lære seg å bygge en positiv allianse.  

1.5 Allianse med barn utsatt for traumer  

Det er få studier som har sett på assosiasjonen mellom allianse og behandlingsutfall innen 

terapi med barn utsatt for traumer (Eltz, Shirk & Sarlin, 1995; Ormhaug Jensen, Wentzel-

Larsen og Shirk, 2014), og enda færre studier som så langt har sett på denne assosiasjonen 

blant barn med posttraumatiske symptomer (Ormhaug et al, 2014). Å oppleve et traume kan 

endre kjerneantagelser om verden som et trygt sted og andre som godartede og tillitsverdige 

(Janoff-Bulman, 1992; Cloitre et al., 2002; DePrince et al., 2009; Meiser-Stedman et al., 

2009), noe som kan føre til at barn som har vært utsatt for et traume kan være motvillig til å 

engasjere seg i den terapeutiske relasjonen, som igjen kan påvirke behandlingsutfall (Eltz et 

al., 1995). Barn kan også oppleve lavere tro på at foresatte og andre voksne kan beskytte dem 
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etter et traume (Dittman & Jensen, 2014). De som har opplevd noe traumatisk vil kunne prøve 

å unngå traumerelaterte tema da disse kan vekke intenst negative emosjoner og særlig 

eksponering kan være spesielt utfordrende (Cohen et al., 2006). Noen få studier på voksne 

med posttraumatisk stressyndrom (PTSD) har vist at kvaliteten på alliansen muligens er 

assosiert med bedre behandlingsutfall ved at en god allianse kan legge til rette for 

gjennomføring av eksponering (Cloitre, Koenen, Cohen, & Han, 2002; Cloitre, 

Stovall-McClough, Miranda, & Chemtob, 2004; Keller, Zoellner, & Feeny, 2010).), og en 

sterk allianse har blitt sett på som essensiell for en vellykket behandling av barn som er utsatt 

for traumer (Ormhaug et al.. 2014).   

Eltz et al. (1995) fant at allianse var den beste predikatoren for utfall i sin studie på 38 barn 

innlagt for psykiatrisk døgnbehandling. Videre fant de at de som hadde blitt utsatt for 

mishandling (fysisk mishandling, seksuell mishandling, forsømmelse) viste dårligere allianse 

ved starten av terapien enn barn som ikke hadde blitt utsatt for mishandling, og at barn som 

var blitt utsatt for flere enn én type mishandling viste dårligere allianse ved start av terapi enn 

barn som hadde blitt utsatt for kun én form for mishandling. De foreslår at dette kan komme 

av at barn som er utsatt for mishandling kan ha lavere følelse av trygghet i nye situasjoner enn 

barn som ikke er utsatt for mishandling, og at de ikke vil stole så lett på andre. De fant også at 

barn som var utsatt for misbruk av foreldre viste dårligere allianse ved starten av terapi enn 

barn som hadde blitt misbrukt av andre enn foreldrene. Eltz et al. (1995) hevder at dette kan 

være fordi en terapeutisk relasjon har likhetstrekk med foreldrerollen, noe som øker barnets 

mistillit fra start.   

Et annet funn fra studien til Eltz et al. (1995) er at misbruk ikke var relatert til endringer i 

allianse gjennom terapien. Det viste seg at barn som hadde høye nivåer av 

mellommenneskelige problemer og negative forventninger til det mellommenneskelige hadde 

vansker med å forme en positiv allianse over tid, mens barn som hadde mindre av denne typen 

problemer formet positive allianser gjennom terapien på tross av mengde misbruk. De hevder 

at dette kan ha sammenheng med at mellommenneskelige problemer og forventninger kan 

forstyrre målet med terapien ved at de gjør det vanskeligere for barnet å samarbeide om 

terapiens oppgaver (Eltz et al, 1995). Dette indikerer at det i behandling av barn med 

traumeerfaringer kan være viktig å være oppmerksom på type traumer barnet er utsatt for og 

hvilke mellommenneskelige problemer og forventninger barnet kan ha da dette igjen vil 

kunne påvirke allianseformingen.  
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Ved publisering av Ormhaug et al. (2014) sin artikkel fant de ingen studier som hadde 

undersøkt relasjonen mellom allianse og behandlingsutfall blant barn med posttraumatiske 

stressymptomer (PTSS) og per i dag kan det se ut til at det kun er to studier som har sett på 

dette forholdet i terapi med barn utsatt for traumer (Ormhaug et al., 2014; Zorella, Muller & 

Cribbie, 2015).  

Den første av disse to studiene ble gjennomført i Norge (Ormhaug et al., 2014) og er den 

samme studien som den foreliggende studien henter data fra. De undersøkte sammenhengen 

mellom allianse og behandlingsutfall i behandling av 156 traumatiserte barn (10-18 år). Barna 

ble randomisert til traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) eller ordinær behandling. 

De fant at allianseskårene var omtrent de samme på tvers av behandlingstype, men TF-CBT-

gruppen viste signifikant lavere nivåer av PTSS etter behandling. Videre fant de at barna i 

TF-CBT-gruppen som rapporterte sterkere allianse viste bedre behandlingsutfall enn de som 

vurderte allianse som svakere. Ifølge forfatterne kan en god allianse bidra både til at terapien 

føles meningsfylt og være viktig for de mer krevende behandlingskomponentene, slik som 

eksponering, ved at den kan fungere som en katalysator for barnets engasjement og 

involvering i terapien. På bakgrunn av dette foreslår de at både alliansen og de spesifikke 

behandlingskomponentene i TF-CBT bidrar til et positivt behandlingsutfall med traumatiserte 

barn.  

Den andre av studiene ble gjennomført i Canada og undersøkte relasjonen mellom allianse og 

behandlingsutfall med fokus på om barnets psykopatologi kunne predikere etableringen av en 

positiv allianse tidlig i terapi (Zorella et al, 2015). Utvalget besto av 95 barn som 

gjennomgikk TF-CBT-behandling. De fant at kjønn og symptomatologi predikerte allianse da 

jenter og barn med internaliserende lidelse etablerte bedre allianser i starten av terapien enn 

gutter og barn med eksternaliserende lidelser og tidlig allianse predikerte forbedring i de 

internaliserende symptomene.  

Det er også undersøkt hvordan barn opplever det å motta traumefokusert behandling. I sin 

kvalitative studie på hvordan barn opplevde å motta TF-CBT fant Dittmann og Jensen (2014) 

at barns frykt for å snakke om de traumatiske opplevelsene ble redusert når de møtte 

terapeuter de opplevde som empatiske, forståelsesfulle og kunnskapsrike. Videre fant de at 

over halvparten som deltok i studien opplevde det enklere å prate med terapeuten enn 

foresatte og andre voksne (Dittmann & Jensen, 2014). Av de barna som ikke følte seg bedre 

etter å ha arbeidet med traumehistorien var det flere som uttrykte at de ikke følte seg hørt av 
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terapeuten og at de følte seg presset til å snakke. Dittmann og Jensens (2014) resultater 

indikerer at de mest suksessfulle terapeutene innen TF-CBT er de som klarer å få barnet til å 

fortelle om det traumatiske uten å presse dem, noe som igjen understøtter funnene til 

Ormhaug et al. (2014) om at alliansen er viktig for at barnet skal gjennomføre de tyngre 

komponentene av behandlingen.  

En annen studie som støtter disse funnene er Ormhaug, Shirk og Wentzel-Larsen (2015) sin 

undersøkelse av forskjeller mellom barn og terapeuters vurdering av alliansen innen TF-CBT. 

De fant en moderat sammenheng mellom vurderingene, samt at barnets vurdering av allianse, 

men ikke terapeutens, var relatert til symptomendring. De fant at alliansevurderingene var 

ulikt assosiert med behandlingsutfall, der en overvurdering av barnets opplevelse av alliansen 

fra terapeuten side kan virke negativt relatert til behandlingsutfall. Dette kan komme av at når 

terapeuter overvurderer alliansen vil de kunne feile i sin antagelse om at barnet er klar for 

eksponering eller andre tyngre intervensjoner og vil muligens ikke utøve nok støtte for å sikre 

samarbeid videre i behandlingen (Ormhaug et al., 2015).  

Fjermestad et al. (2016) hevder at evidensbaserte terapiformer og relasjonsfaktorer sammen 

skaper god effekt av terapi med barn og at god terapi har fokus på både de terapeutiske 

intervensjonene og alliansen. Innen traumefokusert behandling vil et godt bånd til barnet 

kunne hjelpe terapeuten til å finne balansen mellom eksponering og å gi barnet rom (Jensen et 

al., 2010), og det er indikert at traumebehandling må inneholde en form for eksponering for å 

være effektiv (Cohen, Mannarino, Deblinger & Berliner, 2009). Innen traumefokusert 

behandling blir derfor både alliansen og de spesifikke teknikkene viktig for et godt 

behandlingsutfall.  

1.6 Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) 

Traumefokusert, kognitiv atferdsterapi (TF-CBT; Cohen, Mannarino & Deblinger, 2006) er 

anbefalt som behandling for barn som har opplevd traumer og lider av PTSS (Cohen et al., 

2010). Behandlingen har vist lovende resultater over en rekke ulike studier og typer traumer 

(f.eks. Silverman et al., 2008; Arrellano et al., 2014). Dataen som denne studien bruker er 

hentet fra en norsk studie der TF-CBT er sammenlignet med ordinær behandling (Jensen et 

al., 2014). De fant at barna som mottok behandling med TF-CBT rapporterte lavere nivåer av 

PTSS, depresjon og andre symptomer enn de som mottok ordinær behandling.  
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TF-CBT (Cohen et al., 2006) er en komponentbasert terapi der en tredjedel av behandlingen 

består av å gi klienten mestringsverktøy, slik som avspenningsteknikker, pusteøvelser og 

andre selvreguleringsøvelser, en tredjedel fokuserer på selve traumet hvor man lager seg et 

nøye gjennomgått traumenarrativ og arbeider med kognitiv prosessering, og en tredjedel 

fokuserer på integrering av teknikkene og konsolidering av disse slik at man er klar for 

overgang til livet uten terapi. Foreldrearbeidet er en viktig del av behandlingen og foresatte 

gjennomgår komponentene parallelt med barnet. TF-CBT er utviklet for å gi 

symptomreduksjon og økt fungering på flere områder, noe som søkes oppnådd gjennom å gi 

pasientene verktøy for å mestre traumepåminnere, stressreaksjoner og ikke-hjelpsomme 

vurderinger av omverdenen. Komponentene som gjennomgås de første timene av TF-CBT er 

psykoedukasjon, avspenningsteknikker og affektregulering (Cohen et al., 2006). I denne 

studien ble alliansebyggende atferd skåret i time to og det var da disse komponentene som ble 

gjennomført.   

TF-CBT gir mulighet til å bygge ferdigheter over tid ved å komme tilbake til og gjenoppta 

tidligere komponenter slik at terapien best mulig tilpasses barnets behov og klargjør for arbeid 

med traumet (Cohen et al, 2006). En svært viktig del av behandlingen er å bearbeide 

traumehistorien(e) gjennom å lage et traumenarrativ (Cohen et al, 2006). Rasjonale for 

traumenarrativet er at en gradvis eksponering for traumehistorien hjelper barnet med å få 

tilbake kontrollen over påminnelser om traumet slik at det slipper å bli overveldet og dermed 

føle behov for unngåelse.  

Dittmann og Jensen (2014) undersøkte 30 barns opplevelser av å motta behandling med TF-

CBT. De fant at barna opplevde traumenarrativet og teknikker for å redusere stress som mest 

hjelpsomt. To tredjedeler av barna rapporterte at de opplevde å snakke om traumet som veldig 

vanskelig, men flere uttrykte god forståelse for hvorfor det var nødvendig. Psykoedukasjon er 

en tidlig komponent innen TF-CBT og kan bidra til forståelse for hvorfor barnet må 

gjennomgå et traumenarrativ på tross av at det kan være svært ubehagelig (Cohen et al., 2006) 

Flere av barna i studien rapporterte at de følte seg bedre etter å ha jobbet med 

traumenarrativet og tre av barna rapporterte at å gjøre pusteøvelser underveis var nyttig 

(Dittmann & Jensen, 2014). Dette er eksempler på hvordan komponentene i TF-CBT kan 

integreres og at det er viktig at barnet har forståelse for terapien og hvordan terapeut og barn 

skal jobbe sammen for å skape en god terapeutisk opplevelse. Ved å ha konsolidert de tidlige 

komponentene kan disse gjenopptas i arbeidet med traumenarrativet slik at barnet kan 

regulere stress under eksponeringen (Cohen et al., 2006).     



 

15 

 

1.7 Problemstillinger og hypoteser   

I denne studien ønsker jeg å skape større forståelse rundt terapeutens bidrag inn mot å bygge 

en god allianse. Spesielt er jeg interessert i om det finnes spesifikke strategier som er 

hjelpsomme når man jobber med barn som har vært utsatt for traumer. Den foreliggende 

studien er en del av den norske RCT-studien av TF-CBT (se Jensen et al., 2014 for full 

redegjørelse), og bygger videre på funn fra en delstudie av TF-CBT-studien, relatert til den 

terapeutiske alliansens betydning for behandlingsutfall innen traumefokusert behandling. 

Studien viste at det var en interaksjonseffekt mellom allianse og metode som bidro til god 

behandlingseffekt (Ormhaug et al. 2014).  

Kunnskapsinteressen undersøkes gjennom å se nærmere på omfanget og betydningen av ti 

alliansebyggende strategier for den terapeutiske alliansen, kodet ved hjelp av Adolescent 

Alliance Building Scale (AABS; Shirk & Jungbluth, 2014; Vedlegg 1). Terapeutens 

alliansebyggende strategier er kodet i andre terapitime og klientens egenrapporterte 

allianseskåre er innhentet etter sjette terapitime (TASC-r; Shirk, 2003). ABBS har hverken 

vært benyttet på en traumepopulasjon eller på et norsk utvalg før denne studien. Med 

bakgrunn i dette velges en eksplorerende tilnærming for å belyse følgende problemstillinger:  

1. Finnes det en underliggende faktorstruktur blant de ti leddene i AABS, eller utgjør 

de separate konstrukt? 

Hypotese: Leddene i AABS er mål på ti unike strategier for alliansebygging.  

2. I hvilken grad benytter et utvalg norske TF-CBT-terapeuter seg av 

alliansebyggende strategier, målt gjennom AABS?  

Dette er en utforskende problemstilling uten forutgående hypotese.  

3. Hva er sammenhengen mellom tidlig alliansebyggende strategier (AABS) og 

senere selvrapportert allianse (TASC-r)? 

Hypotese: Alle strategiene målt gjennom AABS vil ha en positiv sammenheng 

med TASC-r, bortsett fra grad av struktur som vil ha en negativ påvirkning på 

allianse. 
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2.0 METODE 

Datasettet i denne studien er hentet fra en randomisert kontrollert studie utført ved Norsk 

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som så på effektiviteten av TF-CBT 

opp mot ordinær behandling (Jensen et al, 2014). Den bygger videre på funn fra Ormhaug et 

al. (2014) sin studie på samme utvalg som undersøkte sammenhengen mellom allianse og 

behandlingsutfall innen TF-CBT.  

2.1 Prosedyre 

Alle deltagerne ble henvist på normalt vis av fastlegen eller barnevernstjenesten til en av åtte 

klinikker rundt om i Norge. Fire av klinikkene ligger i små byer, to i store byer og to i 

forsteder. Barna var mellom 10 og 18 år gamle. Inkluderingskriteriet var tilstrekkelig med 

posttraumatiske stressymptomer (PTSS), det vil si klinisk signifikante nivåer av PTSS på 

Child Posttraumatic Symptom Scale (CPSS; Foa, Johnson, Feeny & Treadwell, 2001). 

Eksklusjonskriteriene var psykose, suicidal atferd, mental retardasjon eller behov for tolk. 

Rekrutteringen fant sted mellom april 2008 og februar 2011. Av de 454 barna som ble 

intervjuet for om de passet til studien, møtte 200 inkluderingskriteriene og 156 sa seg villige 

til å delta. Barna fikk informasjon både skriftlig og verbalt og både barnet og foresatte skrev 

under på samtykke til deltagelse. Etter at samtykke var gitt ble barna randomisert til enten TF-

CBT (n = 79) eller ordinær behandling (n = 77). Det er evidens for at styrken på assosiasjonen 

mellom allianse og behandlingsutfall varierer etter hvilken fase terapien er i (Chiu, McLeod, 

Har, & Wood, 2009; Shirk & Karver, 2003). På grunn av indikasjoner om at det er viktig å 

måle allianse ved flere tidspunkter gjennom terapien ble TASC-r benyttet ved starten av 

terapien (time én) og ved time seks (Ormhaug et al, 2014). Den foreliggende studien benytter 

seg kun av alliansemål fra time seks da det var dette alliansemålet som predikerte 

behandlingsutfall (Ormhaug et al., 2014). Barna fikk et gavekort på kino etter endt 

behandling, de fikk ingen annen økonomisk dispensasjon for deltagelsen. Studien har blitt 

vurdert og godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK; 

for nøyere beskrivelse av studien, se Jensen et al, 2014).  
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2.2 Utvalget 

2.2.1 Barna 

Av de 79 barna som ble randomisert til TF-CBT-gruppen, var det 66 barn som hadde 

tilgjengelige lydopptak for koding med AABS. AABS ble skåret første time terapeuten og 

barnet var alene, enten i time én (n = 27), time to (n = 36) eller time tre (n = 3). Deretter ble 

25 sakene som var kodet i time én også kodet for time to. Dette ga en total på 61 saker. Av de 

61 sakene som fikk kodet time to med AABS, ble 56 saker skåret med TASC-r etter time 

seks. Dette ga n = 56 (figur 1). 

Av de 56 barna var 78,6% jenter. Barna hadde en gjennomsnittsalder på 14,9 år (SD: 2,22, 

10-18 år). Majoriteten hadde minst én europeiskfødt forelder (87,5%). De fleste av barna 

bodde hos kun én av foreldrene (58,9%). Barna måtte være eksponert for minst én traumatisk 

hendelse for deltagelse (1-6 hendelser, M = 3,5; SD: 1,5). De traumatiske hendelsene som ble 

rapportert oftest var vold eller trusler om vold utenfor familien (76,7%), traumatisk tap (f.eks. 

plutselig død av foresatt eller annen nær relasjon, 66,1%), vitne til vold internt i familien 

(46,4%), fysisk misbruk fra foresatt (41,1%) og seksuelt misbruk fra noen utenfor familien 

(30,4%). På spørsmål om hvilket traume som var det verste rapporterte 28,6% av barna vold i 

hjemmet og fysisk misbruk. Videre rapporterte 28,6% seksuelt misbruk som det verste, 17,9% 

rapporterte traumatisk tap, 17,9% rapporterte voldelige overfall utenfor familien, og de 

resterende 7,2% rapporterte uhell eller andre former for ikke-mellommenneskelige traumer 

som det verste traumet. Alle barna rapporterte klinisk hevede nivåer av PTSS (gjennomsnitt 

på CPSS før behandling på 27,2, SD: 7,4. Klinisk terskel: 15). Det ble funnet at 60,7% av 

utvalget tilfredsstilte diagnostiske krav for PTSD ved innkomst på bakgrunn av klinisk 

intervju med Clinical-Administered PTSD Scale – Child and Adolescent (CAPS-CA;  Nader 

et al., 2004).  
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Figur 1. Flytdiagram for utvalget.   

2.2.2 Terapeutene 

I TF-CBT-gruppen ble 26 terapeuter rekruttert og trent i behandlingsmodellen. Alle 

terapeutene ble med i studien frivillig og de ble ikke randomisert (Jensen et al, 2014). I denne 

studien var det etter ekskludering av saker 22 terapeuter og av disse var de fleste kvinner 

(92,9%). De fleste terapeutene var psykologer (73,2%). Psykiatere utgjorde 12,5%, mens 

8,9% var klinisk pedagog og 5,4% var klinisk sosionom. Terapeutene hadde gjennomsnittlig 

9,4 års klinisk erfaring (3-28 år; SD: 5,6). De behandlet et gjennomsnitt på 2,5 pasienter hver 

(1-4; SD: 1,03). Av terapeutene anså 55,4% seg selv som kognitiv-atferds-orientert, 28,6% 

karakteriserte seg selv som psykodynamisk orientert, 10,7% anså seg selv som 
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familie/systemisk orientert, mens 5,4% ikke oppga en teoretisk retning. Alle terapeutene 

mottok fire til seks dager med innledende trening fra utviklerne av TF-CBT og terapeuter som 

er godkjent i bruk av behandlingen. De måtte leste behandlingsmanualen (Cohen et al, 2006) 

samt fullførte et nettbasert kurs for TF-CBT (www.musc.edu/tfcbt). Terapeutene mottok 

ukentlig veiledning av trente TF-CBT-terapeuter på bakgrunn av lydopptak av terapitimene. 

Ettersom terapeutene ble mer komfortable med modellen ble veiledningen redusert til 

annenhver uke (Jensen et al, 2014).  

Terapeutene ble undersøkt for hvor tro de var mot TF-CBT-manualen med TF-CBT Fidelity 

Checklist (Deblinger, Cohen, Mannarino, Murray, & Epstein, 2008). Sjekklisten inneholder 

elleve ledd som skåres på tilstede/ikke tilstede og følger komponentene i behandlingen. 

Kjernekomponentene som måtte fullføres for at terapien skulle bli definert som TF-CBT var 

psykoedukasjon, avslapningsøvelser, affektregulering, instruering i den kognitive triangelen, 

arbeid med traumenarrativet, kognitiv restrukturering av dysfunksjonelle tanker og 

foreldrearbeidet. Av alle sakene i TF-CBT-utvalget var det totalt fem terapeuter som ikke 

nådde kriteriene for å være tro mot behandlingsmodellen (Jensen et al, 2014). Alle terapeuter i 

utvalget til den foreliggende studien var tro mot modellen.  

2.3 Måleinstrumenter 

2.3.1 Mål på alliansebyggende atferd - Adolescent Alliance Building Scale  

Adolescent Alliance Building Scale (AABS; Shirk & Jungbluth, 2014; vedlegg 1) er utviklet 

for å måle hvilke strategier terapeuten benytter seg av for å danne god allianse med barn. 

Skjema består av ti ledd og kodes i segmenter på fem og fem minutter. Åtte ledd er spesifikke 

og kodes på nivå (0, 1, 2) og grad (0-3) idet de blir benyttet. Nivå og grad multipliseres for 

hvert segment og segmentskårene summeres for å lage en totalskåre for timen. De to globale 

leddene kodes på grad (0-3) og segmentskårene summeres til en totalskåre for timen. For å 

utligne forskjeller fra ulikt antall segmenter i timene (6 – 16), ble alle totalskårer delt på antall 

segmenter for å lage en gjennomsnittskåre for det leddet den timen.  

Hvert ledd i AABS blir forklart med eksempler for nivå én og to i tabell 3. Manualen til 

AABS (Shirk & Jungbluth, 2014) ligger som vedlegg 1, kodeskjema som vedlegg 2.   

 

  

http://www.musc.edu/tfcbt
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Tabell 3. Leddene i AABS, oversatt til norsk (min oversettelse) med eksempler tilpasset 

traumatiserte. 

AABS 

Spesifikt ledd 

 

Nivå 1 

 

Nivå 2 

1. Terapeuten får frem 

barnets erfaringer 

Terapeuten får frem grunnleggende 
informasjon (alder, skoleklasse, hvem 

som bor i hjemmet, 

favorittaktiviteteter etc) 

Terapeuten får frem informasjon om signifikante hendelser 
eller opplevelser (eks. hva som skjedde under traumet, hvilke 

følelser hadde du i etterkant, «hva tenkte du da faren din ble 

arrestert?») 

2. Terapeuten 

presenterer seg selv 

som en alliert 

Terapeuten uttrykker enighet med 

barnets mål eller perspektiver og 

snakker vagt om å hjelpe («det burde 
ikke være slik for deg, kanskje vi kan 

jobbe med det», «jeg hører hva du 

sier, kanskje vi kan endre det») 

Terapeuten uttrykker direkte enighet med barnet og foreslår en 

plan for å løse det gjennom: Å være talsmann for barnet («Jeg 

er enig i at du burde kunne gå ut noen kvelder, jeg vil snakke 
med moren din om hvordan det kan være til hjelp for deg) 

ELLER lager en plan for å håndtere det (eks. «jeg er enig i at 

du burde kunne gå ut noen kvelder, vi kan jobbe med hvordan 
du kan forhandle med din mor»). 

3. Terapeuten 

fremmer den 

samarbeidende 

formen til terapien 

Terapeuten hinter til terapiens 

samarbeidende form ved å bruke ord 
som «vi», «oss», «lag», «jobbe 

sammen», men det er ingen direkte 

drøfting av samarbeidet. 

Terapeuten snakker direkte om terapiens samarbeidende form 

eller snakker om terapi som et teamarbeid (eks. «jeg kan ikke 
få deg til å endre deg, men hvis vi jobber sammen som et lag, 

vil vi komme videre»). 

4. Terapeuten 

presenterer 

behandlingsmodelle

n 

Terapeuten snakker om noen aspekter 

ved behandlingen, f.eks. ukentlige 

avtaler, hvem vil du møte, varighet 
og kan komme med veldig generelle 

uttalelser om hvordan behandling 

virker (eks. «i terapi kan du lære nye 
ferdigheter for mestring»). 

Terapeuten går utover å diskutere timene, varighet etc. til å 

diskutere kjerneelementet i behandlingsmodellen (eks. «i 

denne terapien skal vi jobbe med avspenningsteknikker og 
pusteøvelser»). Terapeuten gjør en innsats for å få frem 

klientens syn på modellen (eks. «hvordan høres dette ut for 

deg?»). Terapeuten kobler behandlingskomponenter til barnets 
spesifikke symptomer (eks. « du sier du har vansker med å 

sovne om kvelden, en av de tingene vi skal jobbe med vil være 

teknikker som kan hjelpe deg med å få sove»). 

5. Terapeuten 

uttrykker tro på 

endring 

Terapeuten kommer med generelle 

uttalelser om effekten av 

behandlingen (eks. «jeg tror denne 
behandlingen vil være til hjelp for 

deg). 

Terapeuten gjør personlig den positive forventningen til det 

den har lært om barnet (eks. «jeg hører at du har mistet 

interessen for ting som får deg til å føle deg vel, det er en av 
tingene denne behandlingen vil hjelpe deg til å bli bedre på»). 

6. Terapeuten 

utforsker barnets 

motivasjon  

Terapeuten får frem barnets mål eller 
grunn for å gå i terapi (eks. «jeg hører 

hva foreldrene dine ønsker, men jeg 
er interessert i hva du ønsker å få ut 

av terapien; fortell meg om dine mål, 

hva kan du tenke deg å oppnå i 
terapi?»). 

Terapeuten får frem mål/grunner og engasjerer barnet i å 
snakke om positive endringer, etter å ha fått frem et mål går 

terapeuten mer i dybden (eks. «på hvilken måte ville livet ditt 
blitt annerledes hvis du var mindre deprimert?») ELLER 

terapeuten reflekterer og oppsummerer endringsutsagn (eks. 

«jeg hører at du er lei av at opplevelsene dine kommer i veien 
for skolearbeid, og at du virkelig har lyst til å bli deg selv 

igjen»). 

7. Terapeuten utfører 

kognitiv 

restrukturering 

Terapeuten tilbyr et annet perspektiv, 
men utforsker det ikke noe særlig 

videre, eller tilbyr ikke barnet i særlig 

grad å reflektere på egenhånd (eks. 
«jeg tenker at det du tenker er latskap 

egentlig er at du vil unngå skolen 

siden det var der det skjedde»). 

Terapeuten utforsker alternative perspektiver sokratisk, gir 
tydelig barnet mulighet til å reflektere/genere nye tanker. 

Stiller spørsmål for å underbygge nye tenkemåter (eks. 

«hvorfor tror du hun sa det?», «kan det finnes andre grunner til 
at hun sa det?»). ELLER terapeuten adresserer eksplisitt 

barnets tenkemåte (eks. «la oss undersøke det du forteller deg 

selv…»). 

8. Terapeuten roser 

barnet 

Terapeuten kommer med generell ros 

IKKE spesifikk til terapiatferd (eks. 

«det høres ut som om du er en god 
venn»).  

Terapeuten roser barnet for spesifikk terapirelatert atferd som 

selvutbrodering, komme med nytt tema, øve på en ferdighet 

e.l. (eks. «det krevde mye mot å fortelle om det, bra jobbet!», 
«så tøft av deg å be om hjelp for det du synes er vanskelig»). 

Globalt ledd Grad 0 Grad 1 Grad 2 Grad 3 

1. Grad av 

struktur 

 

**Rom gitt til 

klienten 

Terapeuten gir 

minimal struktur, 

kursen for timen settes 
av barnet, terapeuten 

følger banet, barnet 

snakker mye mer enn 
terapeuten. 

Terapeuten tilbyr noe 

struktur, men gir barnet 

nok rom til å snakke, 
barnet leder an noen 

ganger, barnet snakker 

til en viss grad mer enn 
terapeuten. 

Terapeuten tilbyr tydelig 

struktur, moderat førende 

gjennom aktiv spørring eller 
kommer med eksempler, 

relativ balanse mellom det 

terapeuten snakker og det 
barnet snakker 

Terapeuten er svært 

førende, leder aktivt timen, 

terapeuten snakker mye 
mer enn barnet. 

2. Grad av 

støtte 

Terapeuten er svært 

likefrem og saklig 
orientert, nesten ingen 

uttrykkelse av eller 

uttalt støtte. 

Terapeuten tilbyr liten 

grad av støtte, veldig 
begrenset antall 

refleksjoner eller 

validerende uttalelser. 

Terapeuten tilbyr moderat 

grad av støtte, flere 
refleksjoner og validerende 

kommentarer er til stede i 

segmentet. 

Terapeuten tilbyr høy grad 

av støtte. Uttrykkelse av 
empati og omtanke er et 

fremtredende trekk i 

segmentet, flere 
refleksjoner og validerende 

kommentarer. 
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Det er verdt å merke seg at struktur defineres i AABS etter hvor mye plass terapeuten gir 

barnet i terapitimen. Høy grad av struktur kjennetegnes ved at terapeuten er svært førende i 

timen og snakker mye selv. Lav grad av struktur kjennetegnes ved at barnet fører an i timen 

og snakker mye mer enn terapeuten. Leddene i AABS viser til ulike strategier terapeuten kan 

benytte seg av som antas å bygge en god allianse. Det ligger ingen antagelser om 

intensjonaliteten til terapeuten i begrepet strategi og begrepet brukes også om strategier 

terapeuten benytter seg av uten en bakenforliggende tanke om å bygge en allianse.  

AABS har blitt revidert etter resultater fra tre studier på barn med depresjon som har benyttet 

seg av skjemaet (Russel et al, 2008, Karver et al, 2008, Jungbluth & Shirk, 2009). Ledd med 

lav reliabilitet ble slettet og ledd som korrelerte høyt med hverandre ble slått sammen. 

Studiene har hatt høy enighet mellom koderne av AABS med gjennomsnitts intraclass 

korrelasjonskoeffisienter (ICC) fra .71 til .88.  

Den foreliggende versjonen av AABS (Shirk & Jungbluth, 2014) inneholder kun strategier 

som antas å bidra til en styrket allianse, ikke strategier som utfordrer eller er til hindring for 

alliansen. AABS har blitt brukt til å kode strategier som har en direkte sammenheng med 

alliansen (Russell et al, 2008; Karver et al, 2008) og en indirekte sammenheng gjennom 

engasjement og involvering (Jungbluth & Shirk, 2009).  

2.3.2 Kodingen av AABS 

De som kodet AABS var en psykolog og forfatter av foreliggende studie. Vi fikk trening i å 

skåre AABS gjennom veiledning fra en tredje psykolog. Manualen til AABS (Shirk & 

Jungbluth, 2014) ble nøye gjennomgått og det ble skåret på testsaker fra TF-CBT-timer som 

ikke var involvert i studien. I starten ble skårer sammenlignet og diskuterte for hvert segment, 

deretter ble hele terapitimer skåret før sammenligning. Der det var større uklarheter ble 

førsteforfatter av AABS (professor Shirk) konsultert. To psykologspesialister var også 

tilgjengelig for å diskutere manualen og forståelsen av leddene i AABS. Når tilfredsstillende 

enighet mellom koderne var nådd ble noen timer av materialet fra studien dobbelkodet for å 

undersøke reliabiliteten. Denne hadde en Cronbach’s alpha på .89 (p = .000). Deretter ble alle 

tilgjengelige opptak fra TF-CBT-studien skåret. Koderne fikk vite alder og type traume barna 

hadde opplevd, men var blinde for alliansemål og utfall. Totalt ble 20 % av timene 

dobbelkodet for å måle reliabilitet underveis og denne holdt seg stabil. I de sakene som ble 

dobbelkodet kom koderne til enighet om hvilke skårer som skulle brukes. Professor Shirk 
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besøkte Norge i april, 2015 der koderne ble invitert til å være med på et møte angående 

TF-CBT-studien. Her ble alliansebyggende strategier og bruken av AABS diskutert.  

2.3.3 Mål på allianse – Thearpeutic Alliance Scale for Children – revised  

Allianse ble målt med Therapeutic Alliance Scale for Children - revised (TASC-r; Shirk, 

2003, vedlegg 3). Selvutfyllingsskjemaet består av 12 ledd som måler det emosjonelle 

aspektet ved alliansen (båndet, ledd 1, 3, 5, 6, 8 og 10) og grad av samarbeid mellom barn og 

terapeut (oppgaver, ledd 2, 4, 7, 9, 11 og 12). Alle ledd er formulert som påstander rundt 

barnets følelser for terapeuten (f.eks. «jeg liker terapeuten min») og deres egen oppfatning av 

involvering i oppgavene (f.eks. «jeg jobber med terapeuten min for å løse problemer i livet 

mitt»). Alle ledd besvares på en fire punkts Likert-skala fra «ikke i det hele tatt» til «veldig 

mye». Totalskåren er summen av de tolv leddene (Creed & Kendall, 2005). 

TASC-r ble administrert på den enkelte klinikken barnet tilhørte og de fikk vite at terapeuten 

ikke ville se skårene. TASC-r ble oversatt fra engelsk til norsk og tilbake til engelsk igjen og 

førsteforfatter av TASC-r godkjente den norske oversettelsen (Ormhaug et al, 2014). Allianse 

ble målt etter time én og etter time seks (Ormhaug et al, 2014), for denne studien ble kun 

målingene for time seks benyttet.  

Reliabiliteten til TASC-r hadde en Cronbach’s alpha koeffisient på .91 for allianse målt etter 

time seks (Ormhaug et al., 2014). Alle analyser er utført på en sammenlagt skåre av allianse 

målt på bånd og oppgaver ved time seks. Det ble generelt sett målt positiv allianse, men 

variabiliteten var god (range 15-48; M = 37,59; SD = 7,83).   
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3.0 ANALYSER 

Alle analyser ble utført ved hjelp av IBM SPSS Statistics 22.  

3.1 Forundersøkelser 

Følgende forundersøkelser ble gjennomført for å undersøke for eventuell påvirkning fra kjønn 

og alder, om det var en forskjell mellom alliansebyggende strategier utført i time én og time to 

og for å teste for normalitet.  

3.1.1 Sammenheng mellom kjønn, alder og leddene i AABS 

Det ble gjennomført en to-halet bivariat korrelasjon mellom leddene i AABS og kjønn, samt 

leddene i AABS og alder for å undersøke hvorvidt det var en sammenheng mellom 

deltagernes kjønn, alder og hvilke alliansebyggende strategiene terapeutene benyttet.   

3.1.2 Forskjell mellom time én og time to 

Det ble på forhånd avgjort at kun kodingene for time to ville bli benyttet i videre analyser. 

Dette fordi det foreligger flest skåringer fra terapeut alene med barn for time to og alle barn 

vil da ha møtt terapeuten like mye. For å undersøke om det var noen forskjell i bruk av 

strategiene i time én og time to ble strategiene sammenlignet med en paired-samples t-test.   

3.1.3 Test for normalitet 

En test for normalitet undersøkte skewness, kurtosis og eventuelle uteliggere for hver enkelt 

av leddene i AABS. Antagelsen om normalitet viser til at det er utvalgsdistribusjonen som 

forventes å være normalfordelt, ikke datasettet. Sentralgrenseteoremet (Field, 2013) viser at 

uavhengig av hvordan datasettet er fordelt vil det kunne antas egentlig å være normalfordelt 

så lenge utvalget er stort nok. Den mest aksepterte grensen for et stort nok utvalg er n = 30 

(Field, 2013). Med bakgrunn i sentralgrenseteoremet kan skårene i denne studien forventes å 

komme fra en normalfordelt distribusjon uavhengig av resultater av skewness/kurtosis siden 

n = 56. En test for normalitet ble likevel gjennomført for å få informasjon om datasettet. På 

bakgrunn av resultatene som viste at ledd (6) hadde ni uteliggere ble leddet omgjort til 

dikotom variabel for tilstede (1) og ikke tilstede (0). Det ble gjennomført ikke-parametriske 

tester på dette leddet.  
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3.2 Hovedanalyser 

Følgende analyser ble gjennomført for å undersøke hvorvidt de ti AABS-strategiene har en 

underliggende faktorstruktur, hvor mye terapeuter benytter seg av disse strategiene og 

sammenhengen mellom strategiene og allianse målt med TASC-r etter time seks. Det ble også 

forsøkt å gjennomføre en multinivå-analyse på terapeuteffekter 

3.2.1 AABS-skalaens faktorstruktur 

Da det i tidligere versjoner av AABS er funnet underliggende faktorstrukturer ble det 

gjennomført en eksplorerende faktoranalyse (prinsipal komponentanalyse) for å undersøke for 

eventuelle underliggende faktorer i denne versjonen av AABS. Analysene ble gjennomført 

med oblique rotasjon da det er grunn til å tro at eventuelle underliggende faktorer vil være 

korrelert med hverandre. Analysene ble kjørt med 50 iterasjoner. 

3.2.2 Hvordan benytter terapeutene seg av leddene i AABS? 

Det ble utført en deskriptiv analyse av datasettet for å se nærmere på bruken av hvert ledd i 

AABS, time to.   

3.2.3 Sammenheng mellom leddene i AABS  

En to-halet bivariat korrelasjon for leddene i AABS ble gjennomført for å undersøke for 

multikollinearitet.  

3.2.4 Sammenheng mellom AABS og TASC-r 

Sammenhenger mellom leddene i AABS og TASC-r ble undersøkt med en partiell bivariat 

korrelasjonsanalyse, kontrollert for alder.  

3.2.5 Prediksjon av allianse 

Det ble gjennomført en enkel lineær regresjonsanalyse på ledd i AABS som viste en 

signifikant sammenheng med TASC-r, kontrollert for alder, for å undersøke 

prediksjonsevnene på allianse i time seks.  

3.2.6 Terapeuteffekter 

Dette datasettet hadde en hierarkisk struktur fordi flere av deltagerne ble behandlet av samme 

terapeut. Dette innebærer at en bør ta høyde for at det er en viss grad av avhengighet mellom 
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variablene da det er rimelig å tenke seg at terapeutene vil ha en tendens til å benytte seg av 

samme strategier overfor ulike barn. I et forsøk på å kontrollere for dette ble det gjennomført 

flernivås regresjonanalyser med mixed model analysis. Ved undersøkelse av resultatene kom 

det frem at 95% konfidensintervallene var svært vide (f.eks. hadde ledd (2) et 

konfidensintervall mellom 0,15 og 189,2), noe som indikerer at modellen var ustabil og 

resultatene ikke tolkbare. Dette antas å være på grunn av fordelingen mellom terapeut og 

deltagere, som var relativt lav. I gjennomsnitt møtte terapeutene 2,5 pasienter hver (SD: 1,03, 

range 1-4). Analysene ble derfor gjennomført med enkeltnivå-analyser.  
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4.0 RESULTATER 

4.1 Forundersøkelser 

Resultatene fra forundersøkelsene var som følgende. 

4.1.1 Sammenheng mellom kjønn, alder og leddene i AABS 

En to-halet bivariat korrelasjonsanalyse mellom leddene i AABS og kjønn ble gjennomført 

for å undersøke for en eventuell påvirkning fra kjønn på bruken av strategiene. Ingen 

signifikante korrelasjoner ble funnet. 

Det ble gjennomført en to-halet bivariat korrelasjon mellom leddene i AABS og alder for å 

undersøke for en eventuell påvirkning fra alder på bruken av strategiene. Det viste seg en 

signifikant negativ korrelasjon mellom (9) grad av struktur og alder (r = -.265, p =.048). 

Korrelasjonen var av medium styrke og indikerer at terapeutene utøver høyere grad av 

struktur til lavere aldre. Det ble funnet en signifikant negativ korrelasjon mellom (10) grad av 

støtte og alder (r = -.340, p =.010). Korrelasjonen var av medium styrke og indikerer at 

terapeutene gir høyere grad av støtte til lavere aldre.  

4.1.2 Forskjell mellom time én og time to  

Det ble gjennomført en paired-samples t-test for å undersøke om det var en forskjell i skårer 

mellom time én og time to for de ti leddene i AABS. Testen viser at terapeutene brukte 

signifikant mer tid på ledd (1) terapeuten får frem barnets erfaringer, ledd (3) terapeuten 

fremmer den samarbeidende formen til terapien og ledd (9) grad av struktur i time én enn i 

time to. Tabell 4 viser resultatene av testen for hvert av de tre leddene. 

Tabell 4. Resultatene fra paired-samples t-test.  

AABS-ledd n M, time én  SD, time én M, time to SD, time to t(22) p 

Ledd (1)  23 4,32 0,84 3,79 0,67 2,17 .041 

Ledd (3)  23 0,66 0,20 0,52 0,27 2,61 .016 

Ledd (9)  23 2,21 0,39 1,76 0,60 4,46 .000 

Med frihetsgrader på 22 viser t-verdier over 2,05 at det er en effekt (Field, 2013). Alle de tre 

leddene har verdier over 2,05. Størrelsen på effekten for hver t-skåre ble regnet ut etter 

følgende formel (Pallant, 2013): 
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Eta squared =
𝑡2

𝑡2 + (𝑁 − 1)
 

Dette ga effektstørrelsene .17 på ledd (1), .23 på ledd (3) og .47 på ledd (9). Alle disse kan 

tolkes som stor effekt slik det er foreslått av Cohen (1988, i Pallant, 2013, s.256), noe som 

indikerer at det er en stor effekt i forskjellen mellom time én og time to for de tre leddene.  

4.1.3 Test for normalitet 

Det ble gjennomført en test for normalitet for å undersøke skewness, kurtosis og eventuelle 

uteliggere. Leddene (2) terapeuten presenterer seg som en alliert, (6) terapeuten utforsker 

barnets motivasjon og (7) kognitiv restrukturering er positivt skewed og har positiv kurtosis 

(tabell 3), noe som vil si at de har flest antall skårer i den lavere enden av skalaen, samt at 

kurven er høyere enn ved normalfordeling. Ledd (1) terapeuten får frem barnets erfaringer er 

negativt skewed, noe som vil si at den har flest antall skårer i den høyere enden av skalaen 

(Field, 2013).  

Det ble regnet ut z-verdier for alle ledd ved å dele verdien av skewness/kurtosis på 

standardfeilen (SE) til skewness/kurtosis (Kim, 2013). For medium store utvalg (50 < n < 

300) slik som i denne studien vil en z-verdi på under 3,29 vise normalfordeling (Kim, 2013). 

Alle z-verdier ble regnet ut og resultatene vises i tabell 5. 

Tabell 5. Skewness, kurtosis, standardfeil (SE) og utregnet z-verdi for leddene i AABS. 

AABS-variabel Skewness SE Kurtosis SE 

z-verdi, 

skewness 

z-verdi,    

kurtosis 

1. Terapeuten får frem barnets 

erfaringer -1,329 ,319 1,385 ,628 -4,17 2,21 

2. Terapeuten presenterer seg selv 

som en alliert 2,271 ,319 5,265 ,628 7,11 8,38 

3. Terapeuten fremmer den 

samarbeidende formen til 

terapien ,396 ,319 1,313 ,628 1,24 2,09 

4. Terapeuten presenterer 

behandlingsmodellen ,320 ,319 -,317 ,628 1,00 -0,50 

5. Terapeuten uttrykker tro på 

endring ,808 ,319 ,029 ,628 2,53 0,05 

6. Terapeuten utforsker barnets 

motivasjon  3,153 ,319 9,530 ,628 9,88 15,17 

7. Terapeuten utfører kognitiv 

restrukturering 1,360 ,319 1,387 ,628 4,26 2,21 

8. Terapeuten roser barnet ,619 ,319 -,235 ,628 1,94 -0,37 

9. Grad av struktur -,405 ,319 -,301 ,628 -1,27 -0,48 

10. Grad av støtte -,340 ,319 -,431 ,628 -1,06 -0,69 
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Det ble funnet z-verdier over 3,29 på ledd (1) terapeuten får frem barnets erfaringer, ledd (2) 

terapeuten presenterer seg som en alliert, ledd (6) terapeuten utforsker barnets motivasjon og 

ledd (7) kognitiv restrukturering. Med bakgrunn i sentralgrenseteoremet (Field, 2013) 

gjennomføres videre analyser med parametriske tester for variabel (1), (2) og (7).  

Ledd (6) terapeuten utforsker barnets motivasjon viste ni uteliggere. På bakgrunn av dette ble 

ledd (6) omgjort til en dikotom variabel for tilstede (1) og ikke tilstede (0). Videre analyser ble 

utført med ikke-parametriske tester for dette leddet. 

For ledd (2) terapeuten presenterer seg selv som en alliert ble det funnet to uteliggere, og for 

ledd (3) terapeuten fremmer den samarbeidende formen til terapien ble det funnet én 

uteligger. Uteliggerne for begge leddene ble endret til skårer som ligger tre standardavvik 

over gjennomsnittet (Field, 2013). Det ble gjennomført en paired-samples t-test for å 

undersøke om det var en forskjell mellom gjennomsnittene for de to leddene etter endring av 

uteliggerne. Ingen signifikante resultater ble funnet og de originale skårene ble opprettholdt 

for videre analyser.  

4.2 Hovedanalyser 

Resultatene fra hovedanalysene var som følgende. 

4.2.1 AABS-skalaens faktorstruktur 

Det ble gjennomført en eksplorerende faktoranalyse med oblique rotasjon for å undersøke for 

en eventuelt underliggende faktorstruktur i AABS. Resultatene for KMO og Bartlett’s test 

vises i tabell 6.  

Tabell 6. KMO og Bartlett’s test for faktoranalyse på leddene i AABS. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .644 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 127,775 

df 45 

Sig. ,000 

Testen viser at datasettet er passende for faktoranalyse da KMO er over .60 og Bartlett’s test 

er sigfinikant (Pallant, 2013). 

Etter Kaisers kriterie ble det trukket ut tre faktorer med en eigenvalue over 1 (Field, 2013), og 

disse forklarer til sammen 58,7% av variansen. Tabell 7 viser resultatene av faktoranalysen. 
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Tabell 7. AABS-skalaens faktorstruktur  

Leddene i AABS Faktor I Faktor II Faktor III 

(1) Terapeuten får frem barnets erfaringer -.772  .358 

(2) Terapeuten presenterer seg selv som en alliert   .789 

(3) Terapeuten fremmer den samarbeidende formen til terapien .549  .412 

(4) Terapeuten presenterer behandlingsmodellen .769   

(5) Terapeuten fremmer tro på endring .657   

(6) Terapeuten utforsker barnets motivasjon  .806  

(7) Terapeuten utøver kognitiv restrukturering  .790  

(8) Terapeuten roser barnet .457  .419 

(9) Grad av struktur .687   

(10) Grad av støtte   .627 

Eigenvalue 2,857 1,825 1,234 

Varians (%) 28,573 18,249 12,4337 

 

Ut ifra scree-plot’et (figur 2) virker det også naturlig å trekke ut tre faktorer da formen på 

kurven endrer seg etter faktor tre (Field, 2013).  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Figur 2. Scree plot for AABS-skalaens faktorstruktur. 

Med bakgrunn i Guadagnoli og Velicer (1988) som viser at faktorvektingen må være av en 

viss størrelse i forhold til utvalg (faktorvekting = .80 for n = 50) finner jeg ikke en 

underliggende faktorstruktur slik AABS er benyttet i den foreliggende studien. 
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4.2.2 Hvordan terapeutene benytter seg av leddene i AABS 

Det ble gjennomført deskriptive analyser på leddene i AABS på tvers av saker. Tabell 8 viser 

resultatene for de spesifikke leddene (1-8) og tabell 9 resultatene for de globale leddene (9, 

10)  

Tabell 8. Resultater for deskriptiv analyse på de spesifikke leddene i AABS.  

Spesifikke ledd Min. Maks. Sum Mean SD 

(1) Terapeuten får frem barnets erfaringer 2,00 5,45 249,09 4,45 0,78 

(2) Terapeuten presenterer seg selv som en alliert 0,00 1,45 10,42 0,19 0,34 

(3) Terapeuten fremmer den samarbeidende naturen til terapien 0,15 1,55 39,94 0,71 0,25 

(4) Terapeuten presenterer behandlingsmodellen 0,13 2,67 70,75 1,26 0,63 

(5) Terapeuten fremmer tro på endring 0,00 1,29 22,02 0,39 0,33 

(6) Terapeuten utforsker barnets motivasjon 0,00 0,75 3,18 0,06 0,16 

(7) Terapeuten utøver kognitiv restrukturering 0,00 1,36 15,83 0,28 0,34 

(8) Terapeuten roser barnet 0,00 2,75 52,04 0,93 0,67 

Total 2,28 17,27 463,27 8,27 3,50 

Mean av total 0,29 2,16 57,90 1,03 0,44 

 

 

Tabell 9.  Resultater for deskriptiv analyse på de globale leddene i AABS. 

Globale ledd  Min. Maks. Sum Mean SD 

(9) Grad av struktur 1,00 3,00 128,42 2,29 0,47 

(10) Grad av støtte 0,44 2,63 94,96 1,70 0,50 

Total  1,44 5,63 223,38 3,99 0,97 

Mean av total 0,72 2,82 111,69 2,00 0,49 

 

For de spesifikke leddene (1-8) er mulig skåre i AABS 0-6, for de globale skårene (9, 10) er 

mulig skåre 0-3. Dette viser at terapeutene i det foreliggende utvalget benyttet seg i størst grad 

av det å få frem barnas erfaringer (ledd 1). Grad av struktur ble også benyttet i stor grad 

(range 0-3, M = 2, 29). Leddene (2), (5), og (7) ligger mer en ett standardavvik under 

gjennomsnittet (M – 1 SD = 0,59). Ledd (6) ligger mer enn to standardavvik under 

gjennomsnittet (M – 2 SD = 0,15).  
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4.2.3 Sammenheng mellom leddene i AABS 

Alle korrelasjonsanalyser brukte Pearsons korrelasjonskoeffisient for alle ledd utenom ledd 

(6) hvor Spearman’s rho korrelasjonskoeffisient ble brukt.  

Det ble gjennomført en to-halet bivariat korrelasjon mellom leddene i AABS. Tabell 10 viser 

korrelasjonene for alle ledd utenom ledd (6).  

De korrelasjonene som var statistisk signifikante på minst <.05-nivå lå mellom r = .265 og  

r =.514. Den høyeste korrelasjonen var mellom ledd (3) terapeuten fremmer den 

samarbeidende formen på terapien og ledd (4) terapeuten presenterer behandlingsmodellen 

(r = .514, p = .000). 

Det ble gjennomført en ikke-parametrisk, to-halet bivariat korrelasjon mellom ledd (6) og de 

andre leddene i AABS. Kun én signifikant korrelasjon viste seg mellom ledd (6) terapeuten 

utforsker barnets motivasjon og ledd (2) terapeuten presenterer seg som en alliert  (rs = .283, 

p = .035). 
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Tabell 10. Sammenheng mellom leddene i AABS, unntatt ledd (6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p <.05, **p. <.001 

AABS-variabel (n = 56)  (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)  

(1) Terapeuten får frem barnets erfaringer Pearson Correlation 1 .169 -.288* -.476** -.271* .232 -.066 -.482** .127 

 Sig. (2-tailed)  .214 .031 .000 .044 .085 .627 .000 .352 

(2) Terapeuten presenterer seg selv som alliert Pearson Correlation  1 .243 -.106 .101 .040 .081 -.011 .148 

 Sig. (2-tailed)   .071 .438 .458 .770 .553 .935 .277 

(3) Terapeuten fremmer den samarbeidende naturen til terapien Pearson Correlation   1 .514** .314* .194 .284* .265* .392** 

 Sig. (2-tailed)    .000 .018 .152 .034 .049 .003 

(4) Terapeuten presenterer behandlingsmodellen Pearson Correlation    1 .431** .052 .344** .280* .126 

 Sig. (2-tailed)     .001 .703 .009 .036 .357 

(5) Terapeuten fremmer tro på endring Pearson Correlation     1 -.118 .423** .324* .151 

 Sig. (2-tailed)      .387 .001 .015 .266 

(7) Terapeuten utøver kognitiv restrukturering Pearson Correlation      1 .070 -.129 .237 

 Sig. (2-tailed)       .609 .343 .079 

(8) Terapeuten roser barnet Pearson Correlation       1 .268* .411** 

 Sig. (2-tailed)        .046 .002 

(9) Grad av struktur Pearson Correlation        1 .098 

 Sig. (2-tailed)         .472 

(10) Grad av støtte Pearson Correlation         1 

 Sig. (2-tailed)          
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4.2.4 Sammenheng mellom leddene i AABS og TASC-r 

For å undersøke sammenhengen mellom leddene i AABS og TASC-r ble det på bakgrunn av 

forundersøkelsene gjennomført en partiell bivariat korrelasjon, kontrollert for alder. 

Resultatene vises i tabell 11.  

Tabell 11. Sammenheng mellom leddene i AABS og TASC-r. 

Ledd i AABS (n = 56) TASC-r  

(1) Terapeuten får frem barnets erfaringer Pearson Correlation   .238 

 Sig. (2-tailed) .081 

(2) Terapeuten presenterer seg selv som en alliert Pearson Correlation -.125 

 Sig. (2-tailed) .362 

(3) Terapeuten fremmer den samarbeidende naturen til terapien Pearson Correlation -.070 

 Sig. (2-tailed) .611 

(4) Terapeuten presenterer behandlingsmodellen Pearson Correlation -.037 

 Sig. (2-tailed) .791 

(5) Terapeuten fremmer tro på endring Pearson Correlation .058 

 Sig. (2-tailed) .677 

(6) Terapeuten utforsker barnets motivasjon Spearman’s rho .202 

 Sig. (2-tailed) .136 

(7) Terapeuten utøver kognitiv restrukturering Pearson Correlation .020 

 Sig. (2-tailed) .887 

(8) Terapeuten roser barnet Pearson Correlation .047 

 Sig. (2-tailed) .734 

(9) Grad av struktur Pearson Correlation -.270* 

 Sig. (2-tailed) .046 

(10) Grad av støtte Pearson Correlation .171 

 Sig. (2-tailed) .211 
*p < .05 

Det viste seg en statistisk signifikant negativ korrelasjon mellom ledd (9) grad av struktur og 

TASC-r. Korrelasjonen var av medium styrke og viste at lavere nivåer av struktur tidlig i 

terapien har en sammenheng med allianse i time seks, kontrollert for alder. Det viste seg en 

tendens mot en positiv sammenheng mellom ledd (1) terapeuten får frem barnets erfaringer 

og TASC-r, kontrollert for alder, men denne var ikke statistisk signifikant. Korrelasjonen var 

av medium styrke og viste at høyere nivåer av å få frem barnets erfaringer tidlig i terapien kan 

tendere mot en sammenheng med allianse i time seks. 
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4.2.5 Prediksjon av allianse 

Det ble gjennomført en enkel, lineær regresjonsanalyse for å undersøke om ledd (9) grad av 

struktur målt i time to kunne predikere allianse målt etter time seks (tabell 12). 

Tabell 12.  Enkel, lineær regresjon for prediksjonsevnen til ledd (9) på allianse.   

      Koeffisienter 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  

 

t 

 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 46,743 5,171  9,039 ,000 

 (9) Grad av struktur -3,992 2,210 -,239 -1,806 ,076 

 

Det ble funnet tendens til negativ sammenheng mellom ledd (9) og allianse (𝑅2 = .057), men 

denne var ikke signifikant. 

4.3   Resultatene oppsummert 

Forundersøkelsene viste at terapeutene gir høyere grad av struktur og støtte til yngre barn 

sammenlignet med eldre. Hovedanalysene viste at det ikke er grunnlag for en underliggende 

faktorstruktur mellom leddene i AABS i denne studien. Ut ifra dette kan vi anta at AABS 

måler ti unike strategier for alliansebygging. Det ble funnet at terapeutene i dette utvalget 

benytter seg mindre av strategier som å presentere seg selv som alliert, utforske barnets 

motivasjon, fremme tro på endring og å utøve kognitiv restrukturering, og det ble funnet at de 

oftere får frem barnets erfaringer og har høyere grad av struktur enn de andre strategiene i 

AABS, time to. Det viste seg en statistisk signifikant negativ sammenheng mellom grad av 

struktur i time to og allianse i time seks, kontrollert for alder. Det viste seg en tendens mot en 

positiv sammenheng mellom det å få frem barnets erfaringer i time to og allianse, kontrollert 

for alder, men denne var ikke signifikant. Den statistisk signifikante sammenhengen viste en 

tendens mot å negativ predikere allianse i time seks. Den forklarte 5,7% av variansen i 

allianse, men resultatet var ikke statistisk signifikant.   
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5.0 DISKUSJON 

Målet med denne studien er å bidra til økt forståelse rundt hvilke alliansebyggende strategier 

terapeuter benytter seg av innen traumefokusert behandling av barn og om bruk av disse er 

knyttet til barnas selvrapporterte allianse. Siden AABS ikke tidligere har blitt brukt på en 

norsk populasjon eller på barn utsatt for traumer, ble det valgt en eksplorerende tilnærming 

der en av problemstillingene var å undersøke AABS-skjema med hypotesen om at det måler ti 

ulike alliansebyggende strategier. Det ble ikke funnet grunnlag for å trekke ut en 

underliggende faktorstruktur og hvert av leddene kan derfor behandles som mål på 

enkeltstående alliansebyggende strategier, noe som støtter den opprinnelige hypotesen. Videre 

ville jeg diskutere resultatene rundt hvilke alliansebyggende strategier terapeutene i mitt 

utvalg benyttet seg av og hvordan strategiene er knyttet opp mot allianse.   

5.1 Hvordan terapeutene i denne studien benytter seg av 

alliansebyggende strategier  

5.1.1 Alliansebyggende strategier og alder 

Analysene viste at det var to strategier som ble brukt ulikt avhengig av alderen på barnet. I 

timene med yngre barn ser det ut til at terapeutene utøver mer støtte gjennom validering og 

støttende refleksjoner, samt gir høyere grad av struktur (terapeuten snakker mer i timen), 

sammenlignet med eldre barn. I et utvalg som strekker seg fra 10 til 18 år, kan det virke 

intuitivt at det vil være forskjeller i hvordan terapeutene benytter seg av enkelte strategier med 

ulike aldersgrupper. Det er dog ikke sikkert at dette påvirker relasjonen i positiv retning. Barn 

i alle aldre som er utsatt for traumer vil ha behov for støtte og en kan anta at et rimelig nivå av 

struktur vil være nyttig uavhengig av alder. Så hvorfor vises det en slik forskjell?  

I hvor stor grad terapeuter gir støtte kan påvirkes av barnets utviklingsfase. Ungdommer er i 

en fase der behov for autonomi gjør seg gjeldende, slik at mange av de eldre barna vil kunne 

veksle mellom å avvise terapeuten og å spørre om veiledning (Church, 1994). Dette betyr ikke 

at ungdommer har et mindre behov for støtte, men det kan bidra til en forståelse for hvorfor 

terapeutene kan ha vært tilbøyelige til å gi færre valideringer og støttende refleksjoner til 

denne gruppen da ungdom muligens kan ha avvist terapeutene i større grad enn de yngre 

barna.   
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Struktur skåres etter hvor mye plass terapeuter gir barnet til å snakke (Shirk & Jungbluth, 

2014). Høyere grad av struktur til yngre barn sammenlignet med eldre kan kanskje forklares 

av at yngre barn muligens snakker mindre. Det er ikke sikkert terapeuter er så gode til å tåle 

pauser og dermed fyller disse med prat. En konsekvens av dette kan være at de går glipp av 

muligheten til å benytte seg av andre alliansebyggende strategier. Jungbluth og Shirk (2009) 

fant at lavere nivåer av struktur hadde en sammenheng med høyere nivåer av å få frem barnets 

opplevelser og høyere grad av støtte. Lavere nivåer av struktur reflekterte altså ikke mangel 

på retning i deres studie, men heller et større fokus på å fremme, ivareta og respondere 

støttende på barnets erfaringer. Det kan også være at terapeutene har høyere grad av struktur 

med yngre barn fordi de kan kjenne på et ubehag rundt det å utforske deres traumatiske 

opplevelser og dermed tar mer plass for å kontrollere dette ubehaget.  

5.1.2 Alliansebyggende strategier som ble benyttet mindre enn 

andre 

Resultatene viste at terapeutene i denne studien ikke benyttet seg så mye av strategier som å 

presentere seg selv som en alliert, utforske barns motivasjon, å fremme tro på endring eller 

kognitiv restrukturering tidlig i terapi. Disse funnene stemmer delvis med tidligere resultater, 

da Jungbluth og Shirk (2009) i sin studie på barn med depresjon fant at terapeuter i deres 

utvalg sjeldnere benyttet seg av strategier som å presenterte seg som en alliert og å utforske 

barnets motivasjon for terapi. Alle strategiene i AABS har blitt undersøkt som relevante for 

alliansebygging og blitt studert opp mot allianse og involvering med barn (Russel et al., 2008; 

Karver et al., 2008; Jungbluth & Shirk, 2009). Hva er grunnen til at terapeutene i dette 

utvalget benyttet seg av strategiene i mindre grad enn andre strategier, og hvilken betydning 

vil det kunne ha for terapi med barn utsatt for traumer?    

Den strategien terapeutene i dette utvalget benyttet seg aller minst av var å utforske barnets 

motivasjon for terapi. Barn er ofte henvist på bakgrunn av foresatte eller skolesystemets 

bekymringer, og dermed kan det være at terapeuter opplever det viktigere å utforske de 

foresatte sin motivasjon og dermed neglisjerer en slik strategi overfor barnet. Nettopp fordi 

barn ikke har henvist seg selv vil det kunne tenkes at det blir enda viktigere å utforske barnets 

motivasjon. Barn i terapi vil ofte ikke anerkjenne at de har problemer, og det er vanlig at de er 

uenige i foresattes mål (Shirk & Saiz, 1992), slik at terapeuters fokus på barnets motivasjon 

vil kunne bidra til at barnet opplever terapien som sin egen. Barnets avhengighet av voksne 

gjør at det ikke har en reell posisjon til å bestemme om terapi skal fortsette eller avsluttes 
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(Jensen et al., 2010), men dette gjør ikke motivasjonen til barnet irrelevant for behandling, 

snarer tvert i mot.  

En spesifikk utfordring for terapeuter som jobber med barn med traumer er å få dem til å 

samarbeide rundt komponenter som er nødvendige for behandling (Dittman & Jensen, 2014). 

Alle barna i denne studiens utvalg hadde høye nivåer av PTSS, og det samme utvalget ble 

undersøkt av Dittmann og Jensen (2014). De fant at kun to barn hadde positive forventninger 

før terapi, resten var redde for å snakke om det traumatiske eller beskrev at de ikke hadde 

tenkt så mye rundt egne forventninger. Det å snakke om den traumatiske opplevelsen kan 

resultere i gjenopplevelse av det traumatiske, og er derfor noe barn muligens vil unngå. 

Dermed kan det være enda viktigere å utforske motivasjonen til barnet – for å få til en enighet 

rundt oppgavene i terapien slik at man kan jobbe med traumehistorien og få adressert barrierer 

og unyttige kognisjoner. Dette understøtter at innen traumeterapi vil det kunne være en god 

strategi å utforske barnets motivasjon tidlig i behandlingen.   

En annen strategi som sjeldent ble benyttet av terapeuter i denne studien, var å presentere seg 

som en alliert med barnet, noe som stemmer overens med funn hos Jungbluth og Shirk 

(2009). Det er mulig at måten strategien defineres i AABS gjør det mindre sannsynlig at den 

vil bli skåret, da terapeuten både skal uttrykke enighet med barnet og lage en plan for å hjelpe 

(Shirk & Jungbluth, 2014). Det kan være at terapeuter presenterer seg selv som en alliert for 

barn oftere enn det AABS klarer å fange opp fordi det settes krav til at begge forhold skal 

være tilstede. Det kan også være at terapeuter generelt sett benytter seg mindre av en slik 

strategi, noe det kan virke vanskelig å komme med gode grunner for. Det finnes dog gode 

argumenter for hvorfor det å presentere seg selv som en alliert vil være av nytte innen 

traumebehandling.  

Innen traumefokusert behandling vil barnet inviteres til å snakke om svært vanskelige tema, 

slik at det kan være viktig for gjennomføringen av terapi at terapeuten presenterer seg selv 

som en alliert. Barn med traumeerfaringer vil kunne oppleve vansker med å forme nye 

relasjoner og når kjerneantagelser om verden som et trygt sted og andre som gode og 

tillitsfulle kan ha blitt endret (Janoff-Bulman, 1992; Cloitre et al., 2002; DePrince et al., 2009; 

Meiser-Stedman et al., 2009), vil dette muligens føre til at det blir vanskelig for barnet å stole 

på terapeuten. Det kan tenkes at barnet trenger å oppleve terapeuten som en alliert for å kunne 

tørre å jobbe med traumene. En terapeut som bruker tid på å vise at hun står på barnets side 

kan bidra til økt tillit og trygghetsfølelse.   
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Foreldrearbeidet står sentralt i TF-CBT, både gjennom separate og felles timer. Foresatte vil 

bli presentert for barnets traumenarrativ, først gradvis og så i en felles time med barnet 

(Cohen et al., 2006). I arbeidet med å gjøre barnet komfortabel med å snakke med foresatte 

om traumehistorien kan det være viktig at terapeuter på forhånd har etablert seg som alliert 

med barnet. Dittman og Jensen (2014) fant at flere av barna hadde en positiv opplevelse av at 

terapeuten hjalp barnet med å dele traumeerfaringen med foresatte, og at det var viktig for 

dem at de på forhånd hadde blitt enige om hva som skulle deles med foresatte, noe som 

understreker betydningen av at terapeuten presenterer seg som en alliert i traumefokusert 

behandling av barn.   

Strategien å fremme tro på endring ble brukt lite av terapeutene i utvalget, noe som kan være 

viktig å fokusere på da barn utsatt for traumer kan tro at de er endret for alltid og at det ikke 

vil være mulig å bli bedre (Dittmann & Jensen, 2014). Terapeutene i denne studien benyttet 

seg mindre av denne strategien enn andre strategier, mens dette ikke ble funnet hos de 

amerikanske terapeutene i studien til Jungbluth og Shirk (2009). En mulig grunn til at 

strategien benyttes lite i den foreliggende studien kan være kulturelle forskjeller. Det kan 

være at den norske væremåten og beskjedenheten gjør at vi sjeldnere vil uttrykke at vi har tro 

på god behandlingseffekt. Ved å vise at terapeuten har tro på endring gjennom behandlingen 

kan dette etablere et håp og positive forventninger i barnet, mens negative forventninger til 

terapi kan være direkte hindrende for terapiens mål ved at det blir vanskeligere å få klienten 

til å samarbeide rundt oppgaver i terapien (Eltz, et al., 1995).   

Kognitiv restrukturering ble også benyttet lite av terapeutene i denne studien. Strategien 

dreier seg om å endre barnets uhjelpsomme og dysfunksjonelle kognisjoner til tanker som er 

mer nøyaktige og hjelpsomme (Cohen et al., 2006). I terapi med barn med depresjon ble det 

ikke funnet at terapeutene benyttet denne strategien mindre enn andre strategier (Jungbluth & 

Shirk, 2009). Det kan tenkes at kognitiv restrukturering er en naturlig strategi å benytte tidlig i 

terapien med barn med depresjon fordi de depressive tankesettene vil kunne adresseres på 

denne måten (Power, 2013). TF-CBT er en manualbasert terapi der kognitiv restrukturering er 

en egen komponent som typisk gjennomføres etter arbeid med traumenarrativet (Cohen et al., 

2006). Dermed kan det tenkes at terapeutene i dette utvalget ikke benyttet denne strategien så 

mye siden de tenker at de skal fokusere på kognitiv restrukturering senere.  
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5.1.3 Alliansebyggende strategier som ble benyttet mer enn andre 

To av strategiene ble benyttet mer enn de andre strategiene. Den ene av disse var å få frem 

barnets opplevelser, en strategi terapeutene benyttet seg av betraktelig mer enn de andre. Å få 

frem barnets opplevelser kan bli benyttet mye i starten av terapien for å bli kjent med barnet, 

både gjennom å få informasjon om dets omstendigheter (f.eks. skole, hjem, aktiviteter – nivå 

1) og dets erfaringer (f. eks. symptomtrykk i hverdagen – nivå 2). Det kan også være at det er 

naturlig å bruke mye tid på å fremme barnets opplevelser i traumefokusert terapi siden det 

skal fokuseres på en eller flere spesifikke hendelser og barnets opplevelser rundt disse. Ved å 

skape et intersubjektivt rom der barnet kan dele tanker og erfaringer vil det vise at terapeuten 

er interessert i barnet. Det kan også resultere i at barnet oppfatter terapeuten som en som tåler 

å høre om det vonde barnet har opplevd. I utforskningen av barnets opplevelser må terapeuter 

vite hvordan de skal balansere mellom å adressere vanskelige tema med barnets behov for 

unngåelse slik at eksponeringen ikke blir for utfordrende og barnet ikke tåler å fortsette 

behandlingen (Cohen, Mannarino, Kliethermes & Murray, 2012).    

Den andre av strategiene som ble benyttet i stor grad, var grad av struktur. Over ble det vist at 

grad av struktur ble påvirket av barnets alder, der yngre barn mottok høyere grad av struktur 

sammenlignet med eldre, og den deskriptive analysen viste at grad av struktur også ble skåret 

i høyere grad enn de andre strategiene. I starten av TF-CBT anbefales det å gjennomføre 

psykoedukasjon og avspenningsteknikker (Cohen et al., 2006), komponenter som begge kan 

fordre større grad av taletid for terapeutene og dermed vil kunne føre til høyere skårer på 

strategien tidlig i terapien. Det kan også være at terapeuter gir høyere grad av struktur i 

sammenheng med at de får frem barnets opplevelser ved at de er aktive med 

oppfølgingsspørsmål. Som argumentert over kan mer taletid for terapeuten reflektere et 

ubehag ved å skulle utforske traumatiske hendelser med barn, og at dette muligens 

kontrolleres ved å snakke mer. 

De resterende strategiene brukes på omtrent likt nivå. Alle strategiene kan være viktige å 

benytte seg av for å skape en effektiv terapi og har vist sammenheng med allianse og 

involvering i tidligere studier. Videre skal sammenhengen mellom strategiene og allianse i 

denne studien diskuteres.    
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5.2 Sammenhenger mellom strategiene i AABS og allianse  

Tidligere studier på terapeuters alliansebyggende strategier innen terapi med barn har funnet 

sammenhenger med allianse både direkte (Russel et al., 2008; Karver et al., 2008) og 

indirekte gjennom involvering (Jungbluth & Shirk, 2009). I denne studien kan det virke som 

om de samme strategiene ikke har sammenheng med allianse. Hva kan dette komme av? Er 

det mulig at terapi for traumatiserte barn er annerledes enn terapi for barn med angst og 

depresjon? Kan det hende at helt andre strategier er nødvendige? Det eneste funnet i den 

foreliggende studien er for grad av struktur, et funn som viser seg gjennomgående negativt 

relatert til allianse, både for barn med angst og depresjon og nå indikert for de som er utsatt 

for traumer.   

5.2.1 Grad av struktur relatert til allianse 

I denne studien ble det funnet en signifikant negativ korrelasjon mellom grad av struktur og 

allianse, kontrollert for alder. I AABS er grad av struktur definert som hvor mye plass 

terapeuten gir barnet, tydeligst målt gjennom taletid. Resultatet indikerer at terapeuten 

tenderer mot å snakke mer og ta mer plass i de terapiene der alliansen er dårligere. Dette 

stemmer overens med den opprinnelige hypotesen og tidligere studier. Ackerman og 

Hilsenroth (2001) fant at høy grad av struktur bidrar negativt til alliansen innen voksenterapi 

og innen barnefeltet fant Jungbluth og Shirk (2009) at grad av struktur i time én var negativt 

korrelert med involvering, kontrollert for motstand fra barnet. Church (1994) fant at rimelige 

mengder med struktur gjennom timen fikk barn mer involvert i terapien. Det kan være at en 

terapeut som gir lite plass til barnet kan bli oppfattet som usikker, rigid eller anspent, 

attributter ved en terapeut som er funnet å være negativt relatert til allianse innen voksenterapi 

(Ackerman & Hilsenroth, 2001).  

En negativ korrelasjon mellom struktur og allianse hinter til at barnet responderer dårlig i 

relasjonen når terapeuter tar for mye plass. I den foreliggende studien ble det funnet at 

terapeutene vil utforske barnets erfaringer i stor grad tidlig i terapien. Som argumentert over 

kan dette skape et rom der barnet kan dele traumeerfaringer. Hvis terapeuten derimot gir lite 

plass til barnet gjennom å snakke mye selv, kan dette gi inntrykk av at hun ikke tåler å høre 

om det barnet forteller. Det kan bli vanskelig å oppnå en god allianse hvis barnet opplever at 

det må ta hensyn til terapeutens følelser og reaksjoner.   
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Det kan være at struktur vil være positivt relatert til allianse i riktig mengde. Russell et al. 

(2008) fant at alliansen ble vurdert som bedre når terapeuten forklarte behandlingsmodellen 

og sosialiserte barnet inn i terapien ved start og slutt av timen og det ble gitt mer plass til 

barnet i midten av terapien gjennom utforskning av barnets motivasjon og utfordring av dets 

negative kognisjoner. Dette støttes av Church (1994) sitt funn om at rimelige mengder med 

struktur er positivt relatert til involvering. Veldig lave nivåer av struktur vil kunne føre til at 

det ikke jobbes med terapirelevante temaer og at behandlingen mangler retning, mens for mye 

struktur kan føre til at barnet ikke blir hørt. Et passe nivå av strategien vil kunne føre til at 

terapeuter både får ivaretatt barnets opplevelser og erfaringer, samtidig som de får ledet 

barnet videre inn i mer utfordrende tematikk.     

5.2.2 Å utforske barnets opplevelser 

Det ble funnet en tendens til en sammenheng mellom å utforske barnets opplevelser, 

kontrollert for alder, og allianse, men denne var ikke statistisk signifikant. Tidligere studier 

har funnet signifikante sammenhenger mellom en slik strategi og allianse. Ackerman og 

Hilsenroth (2003) fant at terapeutattributter som å være interessert og åpen, samt teknikker 

slik som utforskning og aktiv lytting er positivt relatert til allianse innen voksenterapi. Det er 

også funnet at gode kommunikasjonsevner er positivt relatert til en sterk allianse hos voksne 

(Norcross, 2002). Innen barnefeltet fant Diamond et al. (1999) at å vie oppmerksomhet mot 

barnets opplevelser i familieterapi var knyttet til forbedret allianse gjennom terapien, mens 

Karver et al. (2008) fant at å utforske barnets opplevelser var positivt korrelert med allianse 

innen KAT. Russel et al. (2008) sin faktor «experiental socializing» som varierer mellom å 

utforske barnets opplevelser og å forklare behandlingsmodellen viste en tendens mot positiv 

påvirkning på allianse når terapeuten startet og sluttet timen med høyere nivåer av denne 

faktoren, men dette var ikke statistisk signifikant.  

Denne strategien ble benyttet mer enn de andre strategiene og det kan være gode argumenter 

for hvorfor det kan være bra. Terapeuter kan for eksempel oppnå å lage et rom der barnet kan 

dele sine erfaringer og terapeuter får vist at de er interessert. Siden strategien både skåres når 

terapeuter får frem barnets traumerelaterte erfaringer og omstendigheter av mer «triviell» art, 

kan det også tenkes at det er en forskjell mellom når terapeuter får frem traumespesifikk 

informasjon og ikke. Ved tidlig å adressere det traumerelaterte vil det kunne bidra til å skape 

et trygt rom for utforskning av traumet, men ved å unngå å snakke om noe essensielt og bare 

forholde seg til det trivielle, kan det bidra til det motsatte. Slik AABS er brukt i denne studien 
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er det ikke differensiert mellom når terapeuten får frem barnets traumerelaterte erfaringer og 

andre erfaringer.  

Effekten av en slik strategi kan påvirkes av at ulike barn vil ha forskjellige behov for å variere 

mellom «triviell» snakk og utforsking av vanskelige tema, slik at terapeuten må tilpasse seg 

den enkelte klient og dette kan ha virket inn på barnets vurdering av alliansen. Det kan også 

være et spørsmål om «akkurat passe» fokus på traumet. Ved for mye fokus på traumet vil det 

kunne føles overveldende og for lite kan gi inntrykk av at terapeuten ikke våger seg inn i 

traumehistorien. Muligens er det ikke avgjørende hvor mye eller lite det snakkes, men hva det 

snakkes om og hvordan ulike tema balanseres opp mot hverandre. Det vil også kunne være 

avgjørende for effekten av en strategi hvordan den brukes i sammenheng med andre 

strategier. Det vil kunne oppstå interaksjonseffekter mellom for eksempel utforsking av 

barnets opplevelser, at terapeuten uttrykker tro på endring, utøver støtte, og fremmer den 

samarbeidende formen til terapien. Slike interaksjoner kunne være av interesse for videre 

forskning.  

5.2.3 Kreves det egne strategier for barn utsatt for traumer?  

Over er det redegjort for funnene i denne studien og det viser seg signifikant sammenheng 

mellom terapeutenes atferd og allianse for kun én av strategiene i AABS. Opprinnelig ble det 

formulert en hypotese om at alle strategiene i AABS, utenom grad av struktur, ville vise en 

positiv sammenheng med allianse. Tidligere studier har funnet slike sammenhenger. For 

eksempel har det å presentere seg selv som en alliert vist en assosiasjon med involvering og 

forbedret allianse (Church, 1994; Diamond et al., 1999), å fremme den samarbeidende naturen 

til terapien har vist seg å predikere en positiv allianse i behandling av barn med angst (Creed 

& Kendall, 2005), å utforsker barnets motivasjon i time én er funnet å positivt predikere 

barnets involvering i time to, kontrollert for motstand (Jungbluth & Shirk, 2009) og grad av 

støtte har vist seg positivt korrelert med allianse for barn som har depresjon (Karver et al., 

2008).  

Resultatene fra denne studien kan tyde på at strategiene slik de er formulert i AABS ikke 

fanger opp tilstrekkelig grad av gode alliansebyggende strategier for barn utsatt for 

traumatiske hendelser. Det kan være at arbeid mot en god allianse med barn utsatt for traumer 

er signifikant annerledes enn psykoterapi med barn som har andre psykiske vansker. Å bli 

utsatt for noe traumatisk kan føre til mellommenneskelige problemer (Eltz et al., 1995), noe 



 

43 

 

som kan gjøre alliansebygging til en potensiell utfordring. Siden barn utsatt for traumer kan 

oppleve å miste tilliten til omverdenen og at kjerneantagelser om verden er blitt rokket ved 

(Janoff-Bulman, 1992; Cloitre et al., 2002; DePrince et al., 2009; Meiser-Stedman et al., 

2009), kan dette medføre at det bør benyttes andre teknikker for alliansebygging enn i andre 

terapiformer.  

Det kan tenkes at barn som har et høyt nivå av PTSS og mye unngåelsessymptomer vil fordre 

andre strategier fra terapeuter enn barn uten slike symptomer. En viktig komponent i 

TF-CBT-behandling er en gradvis eksponering for traumehistorien (Cohen et al., 2006). 

Terapeuten må manøvrere på en nennsom måte og balansere mellom å eksponere for mye 

eller for lite i den innledende fasen. Hvilken betydning dette har for alliansebygging vites 

ikke. Studien til Ormhaug et al. (2014) viste at nivået på allianse var like høyt hos gruppen 

barn som mottok ordinær behandling som TF-CBT, noe som tyder på at tidlig eksponering i 

seg selv ikke trenger å påvirke allianse negativt, men hva det er som bidrar til å bygge opp 

allianse synes mer uklart.  

Enkelte av strategiene blir brukt lite av terapeutene i denne studien. Det kan tenkes at høyere 

nivåer av strategier som å presentere seg selv som en alliert, å utforske barnets motivasjon, å 

fremme tro på endring og å utøve kognitiv restrukturering ville vist en sammenheng med 

allianse hvis de ble benyttet mer. Som nevnt tidligere kan det også være at det ville vært 

interessant og sett nærmere på interaksjonseffekter. Muligens vil det ikke ha noen hensikt for 

terapeuter å presentere seg som alliert med mindre de også har fremmet tro på endring og 

dette kan være en grunn til at resultatene viser så få sammenhenger.   

Når jeg nå ikke klarer å replisere funn fra tidligere studier, er det fordi det ikke finnes en slik 

sammenheng innen traumefokusert behandling av barn? Dette er kun én studie, den første til å 

bruke AABS på en norsk populasjon og med traumatiserte, slik at det er for tidlig å vite noe 

om. Det er behov for videre studier på hva terapeuter kan bidra med i alliansebygging med 

barn utsatt for traumer i Norge.  

5.3 Styrker og begrensninger  

Denne studien har flere styrker og begrensninger som bør nevnes. En generell styrke ved 

studien er at det kliniske utvalget består av terapeuter som arbeider i BUP. Data er innhentet 

fra deres arbeidshverdag, noe som muliggjorde å undersøke hvilke alliansebyggende 
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strategier terapeuter benytter seg av i reell behandling og ikke bare i en eksperimentell 

situasjon. Det er ingen lignende studier som har sett på hvilke alliansebyggende strategier 

terapeuter benytter seg av innen traumefokusert terapi på norske barn, slik at denne studien 

kan sees som et første bidrag til økt forståelse av hva terapeuten kan bidra med inn mot 

allianse med traumatiserte barn. En annen styrke ved studien er at barnets rapportering av 

allianse var anonym, noe som kan redusere grad av en eventuell bias. Flere styrker og noen 

begrensninger ved studien følger.   

5.3.1 AABS som mål på alliansebyggende atferd 

Ved å benytte AABS som måleinstrument har det vært mulig å kartlegge terapeutens bidrag 

til allianse. Jungbluth og Shirk (2009) har skrevet at det er metodologisk vanskelig å skille 

mellom pasientens og terapeutens bidrag til den terapeutiske relasjonen. AABS er utviklet for 

å måle hvilke strategier terapeuter benytter seg av for å bygge en god allianse og er således et 

bidrag inn mot å muliggjøre en slik differensiering.  Det har vært vanskelig å komme med 

hypoteser om hvordan resultatene ville se ut siden AABS ikke tidligere har blitt brukt i Norge 

eller innen traumebehandling og den foreliggende versjonen av AABS ikke er blitt undersøkt 

gjennom empirisk forskning før nå. Versjonen av AABS som Jungbluth og Shirk (2009) 

benyttet seg av hadde alle de samme leddene utenom ledd (3), slik at deres studie er mest 

nærliggende å sammenligne med.  

AABS er opprinnelig utviklet til bruk på barn med depresjon slik at eksemplene i manualen er 

rettet mot depresjon. Dermed har AABS måttet tilpasses med eksempler rettet mot et 

traumeutvalg i denne studien. En stor fordel når AABS ble benyttet var at utvikleren av 

AABS, professor Shirk, var tilgjengelig for konsultasjon underveis slik at alle tilpasninger 

kunne diskuteres med ham og godkjennes før bruk.   

5.3.2 Metodologiske begrensninger 

En begrensning ved denne studien var at det ikke kunne gjøres analyser med AABS-skårer fra 

time én da mange av barna hadde med foreldrene i første time. Det ble funnet at ledd (1) 

terapeuten får frem barnets erfaringer, ledd (3) terapeuten fremmer den samarbeidende 

formen til terapien og ledd (9) grad av struktur ble benyttet mer i time én enn i time to. 

Tidligere studier som har benyttet seg av AABS har sett på terapeutatferd i time én (Russel et 

al., 2008; Karver et al., 2008; Jungbluth & Shirk, 2009) og videre studier bør muligens se 
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nærmere på terapeutstrategier benyttet i den aller første terapitimen for å kunne sammenligne 

resultater med tidligere studier der AABS er benyttet.   

Det er rimelig å tenke seg at terapeuter vil ha en tendens til å benytte seg av de samme 

strategiene overfor ulike klienter. Terapeuteffekter, slik som erfaring, teoretisk orientering, 

terapeutisk trening, kjønn og alder har vist seg å kunne forklare en stor del av variabiliteten i 

allianse (Dinger, Strack, Leichsenring, Wilmers & Schauenburg, 2008). Det kunne derfor 

vært av interesse å kontrollere for terapeuteffekter da det kunne gjort det mulig å trekke 

tydeligere slutninger rundt sammenhengen mellom alliansebyggende strategier og allianse. 

Det var ikke mulig å undersøke terapeuteffekter i denne studien, antageligvis på grunn av for 

få barn per terapeut.   

En annen metodologisk begrensning med denne studien er at det ikke ble kodet i de timene 

der barnet var med foresatte. Det kan være nyttig å se nærmere på hva slags alliansebyggende 

strategier terapeuter benytter seg av når foresatte er tilstede og undersøke hva terapeuter gjør 

når det må tas hensyn til alliansen til både barnet og foresatte på én gang. For å gjøre dette vil 

det muligens være mer nyttig å benytte seg av videoopptak enn lydopptak. Koding fra 

videoopptak vil kunne gjøre det mulig å fange opp non-verbal kommunikasjon som ikke er 

tilgjengelige gjennom lydopptak. Dette sier ikke i mot funnene som er funnet i denne studien, 

men kan gi opphav til andre typer funn ved videre forskning.   

5.3.3 Validitet og reliabilitet 

Validitet 

Den ytre validiteten til en studie viser til hvorvidt vi kan generalisere funnene til andre 

populasjoner (Bordens & Abbott, 2011). Terapeutene i denne studien gjennomførte 

terapitimene på den respektive BUP de jobbet ved rundt om i landet, noe som øker 

sannsynligheten for at funnene kan generaliseres til andre traumebehandlinger av barn. Det 

var dog ikke et stort utvalg og alliansebyggende strategier ble kun kodet i gruppen av 

terapeuter som gjennomførte TF-CBT-behandling, noe som gjør det vanskeligere å 

generalisere funnene til andre kliniske grupper eller andre terapiformer. Jenter var 

overrepresentert i utvalget, men det ble ikke funnet noen sammenheng mellom leddene i 

AABS og kjønn. Hadde utvalget bestått av flere gutter kan det hende at kjønnsforskjeller 

hadde oppstått. Studier har vist at kjønn kan moderere allianseskårer da jenter har vist seg 

generelt sett å ha bedre allianse ved starten av terapien enn gutter (Langer, McLeo & Weisz, 
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2011; Zorella et al., 2015), slik at kjønn kan ha påvirket allianseskårene. En mer 

kjønnsbalansert gruppe ville kunne økt generaliserbarheten til studien.    

Indre validitet viser til hvorvidt det er mulig for studien å teste de hypoteser som foreligger og 

at det ikke er andre grunner til de korrelasjonene man finner enn det man undersøker. Hvis en 

kan finne at rivaliserende hypoteser kan forklare resultatene man har funnet, vil dette være en 

trussel for den indre validiteten (Bordens & Abbott, 2011). AABS antas å måle 

alliansebyggende strategier, og studier  har vist at det er mulig å måle alliansebyggende 

strategier ved å bruke skjemaet (beskrives i Russell et al., 2008). Terapeutene i dette utvalget 

var ikke randomisert til TF-CBT, slik at de kan ha vært mer engasjert i behandlingen enn om 

dette hadde blitt randomisert, noe som kan påvirke hvordan behandlingen ble gjennomført. 

Terapeutene hadde dog ingen insentiver for å utføre mer eller mindre av strategiene målt med 

AABS da de ikke visste at alliansebyggende strategier ville bli målt, noe som er en styrke for 

den indre validiteten.   

Reliabilitet  

Reliabiliteten til en studie sier noe om det vil være mulig å oppnå de samme resultatene 

dersom undersøkelsen gjentas under identiske forhold (Bordens & Abbott, 2011). TASC-r er 

et anerkjent mål for allianse i barne- og ungdomspopulasjoner og har tidligere oppnådd høy 

reliabilitet, blant annet i studien til Ormhaug et al. (2014) som den foreliggende studien er en 

videreføring av. De fant en Cronbach’s alpha koeffisient på .91. Utvalget i denne studien var 

omtrent det samme, slik at det kan forventes at reliabiliteten vil være lik. På grunn av 

ekskludering av saker ble det ble likevel undersøkt og det viste seg lik reliabilitet. 

Kodere av AABS i tidligere studier har vist høy enighet med ICC mellom .71 og .88. Det ble 

gjort et innledende arbeid i denne studien for å sørge for god reliabilitet mellom koderne. Det 

ble gjennomført en nøye innføring i manualen og flere timers trening ble lagt ned for å sørge 

for høy enighet. I tillegg til psykologen som sto for opplæring var to psykologspesialister som 

er eksperter på traumefeltet og skaperen av AABS (professor Shirk) tilgjengelig for spørsmål 

og veiledning. For å undersøke reliabiliteten til AABS ble 20% av timene kodet av begge 

kodere. Reliabiliteten til koderne ble målt både ved starten av kodingen og underveis og holdt 

seg stabil med en Cronbach’s alpha på .89 (p = .000). Dette indikerer at det vil være mulig for 

andre å kunne replisere funnene med trening i bruken av AABS.  
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5.4 Etiske betraktninger 

Hovedstudien der datasettet for denne studien er hentet ble godkjent av REK og både foreldre 

og barn ga informert samtykke til å delta. Det kan diskuteres hvorvidt barn ned i ti års alder 

forstår omfanget av hva de samtykker til. De foresatte er ansvarlig for mindreårige (under 16 

år etter REK sine retningslinjer) og de ga sine samtykker til deltagelse i studien.  

I behandling av lydfiler og koding av AABS ble det tatt hensyn til alltid å frakte filer på 

kryptert minnepinne, samt bare å åpne filer på PC’er som ikke var tilkoblet internett. I 

kodingen av AABS fikk koderne kun vite saksnummeret for filene og type traume barnet var 

utsatt for, men vi hørte både navn og stedsnavn som i flere tilfeller ville kunne gjort det mulig 

å identifisere de det ble snakket om. All informasjon ble behandlet som sensitiv og 

taushetserklæring ble underskrevet før kodingen startet.  

5.5 Videre forskning 

Det er flere punkter som kan være av interesse for videre forskning og som denne studien ikke 

har hatt mulighet til å se nærmere på. 

Det kan være av interesse å undersøke hva slags alliansebyggende strategier terapeuter 

benytter seg av når de møter barn med ulike typer traumer. Det kan tenkes at terapeuter vil 

benytte strategier annerledes når de møter barn som er utsatt for mellommenneskelige traumer 

(f.eks. seksuelle overgrep, vold, mobbing) kontra ikke-mellommenneskelige traumer (f.eks. 

naturkatastrofer, ulykker, tap av nær person). Barna i dette utvalget hadde opplevd flere 

traumer hver, slik at dette kunne vært vanskelig å skille i denne studien. De barna som 

rapporterte tap eller ulykke som verste traume kunne også være utsatt for misbruk eller 

overgrep. Der det hadde vært mulig å skille mellom dette kunne det vært interessant og sett 

om det finnes ulikheter i bruken av strategier.  

Videre kunne det vært av interesse å se nærmere på mønstre i måten terapeuten bruker 

alliansebyggende strategier gjennom timen og fra time til time, og om dette påvirker allianse. 

Det ville også vært interessant å se nærmere på om det er slik at leddene i AABS ville hatt 

andre sammenhenger med allianse hvis man ser på interaksjoner dem i mellom. Russel et al. 

(2008) skriver at begrensninger med tidligere studier av terapeutatferd assosiert med allianse 

er at de har undersøkt aggregerte skårer av atferd. De hevder at variasjoner i terapeutatferd 

gjennom timen har vist seg å predikere utfall, samt at interaksjoner mellom de ulike 
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strategiene vil ha betydning for dannelsen av allianse, noe som gjør dette til et mulig tema for 

videre studier.  

I tillegg kan det være nyttig å undersøke for kurvlineære forhold. Det kan tenkes at enkelte 

strategier vil ha annet enn lineære sammenhenger med allianse, der for lave eller for høye 

nivåer av en strategi kan kunne påvirke allianse negativt, mens det rette nivået av strategien 

vil være positivt for dannelsen av allianse.  

Hvordan terapeuten benytter seg av strategier for å bygge allianse kan antas å bli påvirket av 

motstand hos barnet. Jungbluth og Shirk (2009) skriver at det vil være naivt å tro at en erfaren 

terapeut ikke vil bli påvirket av atferden til klienten. De skriver at deres resultater indikerer at 

terapeuten vil benytte seg av andre strategier med et barn som viser mer motstand mot terapi 

sammenlignet med et barn som viser mindre motstand. Videre studier der en undersøker 

bruken av ulike alliansebyggende strategier sett opp mot motstand hos barnet innen 

traumefokusert terapi vil kunne være av interesse.  
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6.0  KONKLUSJON  

Med de samfunnsmessige og personlige plagene som traumatisering kan føre til (Dube et al., 

2003; Finkelhor et al., 2009; Ford et al., 2010) er det viktig at barn utsatt for traumer får god 

hjelp. I TF-CBT-studien gjennomført ved NKVTS viste Jensen et al. (2014) at traumefokusert 

behandling av barn var hjelpsomt og Ormhaug et al. (2014) viste at både allianse og de 

spesifikke behandlingskomponentene i TF-CBT var viktig for behandlingsutfall. Barn med 

traumeerfaringer er sårbare på spesielle mellommenneskelige områder, slik som mangel på 

tillit til andre, og barn med høye nivåer av PTSS vil ofte unngå å snakke om traumene. På 

tross av disse utfordringene må det søkes å oppnå en god arbeidsallianse for å kunne 

gjennomføre effektiv behandling. Da blir det interessant hva terapeuten kan bidra med for å 

bygge en god allianse.   

Den foreliggende studien har vist at terapeutene benyttet seg mer av strategier som å gi støtte 

og struktur til yngre barn sammenlignet med eldre barn. Det ble funnet at strategier som å få 

frem barnets opplevelser og grad av struktur ble benyttet mer enn andre strategier, mens å 

fremme barnets motivasjon, å presentere seg selv som en alliert, å fremme tro på endring og å 

utøve kognitiv restrukturering ble benyttet mindre. Det viste seg at høyere grad av struktur 

tidlig i terapien har en negativ sammenheng med allianse senere i terapien, kontrollert for 

alder. Dette funnet viste en tendens mot å kunne predikere allianse, men det var ikke statistisk 

signifikant. Utenom dette viste det seg ikke statistiske sammenhenger mellom strategiene i 

AABS og allianse. Det er mulig at behandling av barn med traumer krever andre strategier på 

grunn av mellommenneskelige problemer og symptomatologien til traumatiserte som 

innebærer unngåelse av det de har opplevd.  

Allianse har vist seg å kunne ha betydning for utfall i terapi med traumatiserte barn og kan 

være en katalysator for å få barn til å engasjere seg i terapien, samt gjennomføre vanskelige 

komponenter av terapi, slik som eksponering. Studier som fokuserer på terapeutens bidrag til 

alliansen er få og innen traumefokusert behandling finnes det enda færre. Denne studien 

bidrar inn i dette feltet og finner at kun én av strategiene som tidligere har vist seg å korrelere 

med allianse har en negativ sammenheng med denne. Det viser seg et behov for flere studier 

rettet mot alliansebyggende strategier innen traumefokusert behandling av barn for å øke 

forståelsen rundt hva en terapeut kan bidra med for å skape en god allianse. 
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Vedlegg 1: 

Adolescent Alliance Building Scales (Revised) 
Coding Manual (Revised June 5, 2014) 
© Stephen Shirk & Nathaniel Jungbluth 
 
The AABS(R) represents a refinement of the original AABS observational coding system. 
Like the original system the focus of revised approach is to capture both differences in quality 
and quantity of specific therapist interventions during short treatment segments. In addition to 
specific behavioral codes, the system includes two global ratings of structure and support.  
Based on our experience, it is recommended that full sessions be coded in order to increase 
the probability of capturing low frequency behaviors, to normalize score distributions, and to 
improve overall reliability. 
 
Based on an analysis of item reliability and ease of interpretation, we have developed an 
alternative approach to the original extensiveness coding that combines quality and quantity 
ratings into judgment.  Extensiveness refers to both depth (thoroughness) and 
frequency/duration of specific interventions. In order to improve clarity and reliability, and 
increase options for scoring, we distinguish between quality judgments (depth) and extent 
(focus/turns/elaboration). The new system uses a two stage coding scheme for each 
behavioral item.  First, coders determine the presence of a code (intervention) in the 
segment and then judge its quality based on specific markers. Depth (level) refers to the 
degree to which therapist interventions are specific and personalized as opposed to broad 
and generic. For some interventions greater depth refers to inclusion of more intervention 
elements, e.g., both explicitly agreeing with a teen and suggesting an instrumental plan. 
Coders rate the predominant level in the segment (though highest level should be noted). 
After coding the depth of an intervention, coders then determine its extent during a specific 
segment.  Typically extent refers to the degree of therapist focus on the intervention, for 
example, was it one among many interventions or was there a sustained focus over most of 
the segment. Higher extent scores typically involve multiple conversational turns, therapist 
elaboration, or sustained therapist follow up. 
 
Items that showed extremely low frequency or limited variability in our prior studies have 
been eliminated in order to reduce coding load. In addition, a zero code is given for each 
item if the therapist behavior did not occur.  When there is no occurrence, both level and 
extent are coded as zero. 
 
Finally, in order to reduce coder mental load, we now recommend coding five minute rather 
than ten minute segments. We found that many ten minute segments were characterized by 
multiple interventions that were difficult for coders to track simultaneously. In addition, we 
recommend randomizing by case rather than segment in order to prevent account for 
interventions that carry over multiple segments. 
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Code 1: Therapists attends to adolescent experience 
 
 

Level 1 
Therapist elicits basic 
background information, e.g. 
age, grade, classes, favorite 
subject, who lives at home, 
favorite activities, etc. 
 

Level 2 
Therapist elicits information about significant 

events or experiences, e.g. what was happening 

when you first got depressed; what led up to 

your suspension, what were you feeling when 

you cut yourself; what thoughts did you have 

when you heard your dad was arrested? 

 

Extent   0 
 
Not present 

Extent  1 
 
Passing focus; 
one of many 
interventions; 
virtually no 
follow up; Very 
limited therapist 
elaboration, 
e.g., “oh, I see”; 
“right, I get it” 

Extent  2 
 
Some sustained 
focus marked by 
some follow up or 
more than a single 
conversational 
turn; OR some 
therapist  
reflections, e.g. “so 
you felt rejected” 
 
 

Extent 3 
 
Primary focus of the 
segment; multiple 
conversational turns; 
sustained follow up OR 
substantial therapist 
reflection and prompting, 
e.g., “so you were feeling 
angry; and then what 
happented” 
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Code 2: Therapist presents self as ally 
* This category is action-oriented. To be an ally, the therapist must express agreement 
with the teen--that the therapist is “on the teen’s side” and may advocate for the teen. 
 

Level 1 
Therapist expresses agreement with 
teen’s goal or perspective, and speaks 
vaguely about offering help. 
(e.g., “Things shouldn’t be like this for 
you, maybe we can work on it”; I hear 
what you’re saying, maybe we can 
change that”) 

Level 2 
Therapist directly expresses agreement with teen, 
and suggests a plan to address it by: advocating 
for teen (e.g., “I agree that you should be able to 
go out some evenings. I’ll speak to your mother 
about how it would be helpful for you to spend time 
with friends outside of school.”) or making a plan 
to deal with it (e.g., I agree that you should be able 
to go out some evenings; we can work on how you 
can negotiate this with your mom”)  (I agree that 
getting a summer job makes sense; I can help you 
put together a resume or practice  interviews”)  

 

Extent  0 
 
Not present 

Extent  1 
 
Passing focus; one of 
many interventions; 
virtually no follow up; 
Very limited therapist 
elaboration 

Extent  2 
 
Some sustained focus 
marked by some follow 
up or more than a 
single conversational 
turn; OR some therapist 
elaboration 
 

Extent 3 
 
Primary focus of the 
segment; multiple 
conversational turns; 
sustained follow up or 
substantial therapist 
elaboration 
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Code 3 Therapist orients teen to collaborative nature of therapy 
 
 

Level 1 
Therapist hints at collaborative nature of 
therapy by using words such as “we”, “us”, 
“team”, “working together”, but there is no 
explicit discussion of collaboration 
 
 
 
 
 

Level 2 
Therapist explicitly talks about the 
collaborative nature of therapy or talks about 
therapy as involving teamwork , e.g., (We’ll 
be working on building new coping skills 
together; I can’t make you change, but if we 
work as a team, we’ll make progress; 
Therapy is a two way street, we both have 
things we need to do to make therapy work) 

 
 

Extent  0 
 
Not present 

Extent 1 
Passing focus; one of 
many interventions; 
virtually no follow up; 
Very limited therapist 
elaboration 

Extent 2 
Some sustained 
focus marked by 
some follow up or 
more than a single 
conversational turn; 
OR some therapist 
elaboration 
 

Extent 3 
Primary focus of the 
segment; multiple 
conversational turns; 
sustained follow up 
or substantial 
therapist elaboration 
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Code 4: Therapist presents treatment model 
 

Level 1 
Therapist talks about a few aspects of 
treatment, e.g., weekly appointments, who will 
be seen, duration, and may offer a very general 
statement of how treatment works, (e.g. in 
therapy you’ll learn new skills to help you cope) 

Level 2 
Therapist goes beyond discussion of 
sessions, duration, etc to discuss core 
features of the treatment model (e.g., 
“The reason we call it CBT is that we;llll 
focus on how your thoughts and 
behaviors affect your feelings, these 
things are connected, and we can 
change your sad feelings by focusing on 
thoughts and actions that contribute to 
them.” Therapist makes an effort to elicit 
client’s perspective on model, e.g. “how 
does this sound to you”) Therapist links 
treatment components to youth’s specific 
symptoms. (I can hear that you can be 
very hard on yourself. Part of our work 
will involve tracking what you say to 
yourself when you’re upset.” 

 
 
 
 

Extent  0 
 
Not present 

Extent 1 
Passing focus; one of 
many interventions; 
virtually no follow up; 
Very limited therapist 
elaboration 

Extent 2 
Some sustained 
focus marked by 
some follow up or 
more than a single 
conversational turn; 
OR some therapist 
elaboration 
 

Extent 3 
 
Primary focus of the 
segment; multiple 
conversational turns; 
sustained follow up 
or substantial 
therapist elaboration 
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Code 5: Therapist Expresses Positive Expectations for Change 
 

Level 1 
Therapist makes general statements about the 
efficacy of the treatment, e.g. (I think this 
therapy will be helpful to you; Lots of kids like 
you have benefited from this treatment; I really 
stand by this therapy) 

Level 2 
Therapist personalizes the positive 
expectation to what he/she has learned 
about the teen, e.g. (So you said you’ve 
had no energy, one of the things this 
therapy will really help with is getting you 
more active; I hear that you’ve lost 
interest in things you used to enjoy, 
we’re going to focus on rebuilding things 
that make you feel good, that’s one of 
the ways this treatment will help you get 
better; I can tell you’re really smart and 
can learn new ways of dealing with your 
feelings. That makes me confident this 
therapy will work for you.”) 

 

Extent 0 
 
Not present 

Extent 1 
 
Passing focus; one of 
many interventions; 
virtually no follow up; 
Very limited therapist 
elaboration 

Extent 2 
 
Some sustained 
focus marked by 
some follow up or 
more than a single 
conversational 
turn; OR some 
therapist 
elaboration 
 

Extent 3 
 
Primary focus of 
the segment; 
multiple 
conversational 
turns; sustained 
follow up or 
substantial 
therapist 
elaboration 
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Code 6: Therapist explores teen’s motivation for therapy 
 

Level 1 
Therapist elicits teen’s goals or reasons for 
being in therapy, e.g. (I heard what your parents 
are hoping for, but I’m interested in what you 
hope to get out of therapy; Tell me about your 
goals, what you’d like to accomplish in therapy”) 

Level 2 
Therapist elicits goals/reasons and 
engages teen in talk about positive 
change, so after eliciting a goal the 
therapist pursues greater depth, e.g. 
“how would your life be different if you 
were less depressed: OR therapist 
reflects and summarizes the change 
statement, e.g. (I hear that you’re tired of 
your energy getting in the way of your 
school work, and that you’d really like to 
feel like yourself again.” 

 

Extent 0 
 
Not present 

Extent 1 
 
Passing focus; one of 
many interventions; 
virtually no follow up; 
Very limited therapist 
elaboration Passing 
focus; one of many 
interventions; virtually 
no follow up; Very 
limited therapist 
elaboration 

Extent 2 
 
Some sustained 
focus marked by 
some follow up or 
more than a single 
conversational 
turn; OR some 
therapist 
elaboration 
 

Extent 3 
 
Primary focus of 
the segment; 
multiple 
conversational 
turns; sustained 
follow up or 
substantial 
therapist 
elaboration 
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Code 7: Therapist employs cognitive restructuring 
 

Level 1 
 Therapist offers another perspective but does 
not pursue it very far or invite the teen to reflect 
much independently. E.g., I’m thinking that what 
you call lazy is really you feeling depressed”;  
“I’m guessing your mom was feeling something 
else when she said that….was she really angry 
or was she scared you might get hurt?” 

Level 2 
Therapist explores alternative 

perspectives, socratically, clearly giving 

teen opportunities to reflect/generate 

new thoughts. Asks questions to support 

new lines of thinking (“Why do you think 

she said that?...Any other reasons she 

might have said that to you?” Let’s see if 

we can come up with alternatives.”) OR 

therapist explicitly addresses teen’s 

thinking  (“Let’s look at what you’re telling 

yourself...”), about how these different 

thoughts impact them emotionally or 

behaviorally (“Wow. That’s a painful thing 

to have to think. I can understand why 

you punched the wall, with a thought like 

that in your head.”; “So you think that 

failing the test shows you’re stupid. 

That’s pretty harsh. How else might we 

think of this? If a friend failed a test, 

would you call them stupid? What might 

you say to them?) or for attempting to 

solidify what was learned at the end by 

summarizing or inviting teen to discuss a 

take away. 

  

 

Extent 0 
 
Not present 

Extent 1 
 
Passing focus; one of 
many interventions; 
virtually no follow up; 
Very limited therapist 
elaboration Passing 
focus; one of many 
interventions; virtually 
no follow up; Very 
limited therapist 
elaboration 

Extent 2 
 
Some sustained 
focus marked by 
some follow up or 
more than a 
single 
conversational 
turn; OR some 
therapist 
elaboration 
 

Extent 3 
 
 
Primary focus of the segment; 
multiple conversational turns; 
sustained follow up or 
substantial therapist 
elaboration 
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Code 8: Therapist praises the adolescent 
 

Level 1 
Therapist offers general praise NOT SPECIFIC 
to therapy behavior, e.g. (Wow, that’s really 
great that you play the guitar; That’s really cool, 
do you have any new shows coming up; It 
sounds like you really try to be a good friend, 
that’s awesome) 

Level 2 
Therapist praises the adolescent for 
specific therapy related behaviors like 
disclosure, bringing up a difficult topic, 
practicing a skill, e.g., (That took a lot of 
courage to bring that up, great work; I’m 
really impressed by how much you wrote 
down, good work; I can see you’re really 
working hard on not reacting, that’s 
super) 

 

Extent 0 
 
Not present 
 

Extent 1 
 
Passing focus; one of 
many interventions; 
virtually no follow up; 
Very limited therapist 
elaboration Passing 
focus; one of many 
interventions; virtually 
no follow up; Very 
limited therapist 
elaboration 

Extent 2 
 
Some sustained focus 
marked by some follow 
up or more than a 
single conversational 
turn; OR some 
therapist elaboration 
 

Extent 3 
 
 
Primary focus of 
the segment; 
multiple 
conversational 
turns; sustained 
follow up or 
substantial 
therapist 
elaboration 
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Global Codes 
 

Therapist actively 

structures (directs) 

session.  

 

**Room given to 

client –  

 

 

0: 

Therapist 

provides minimal 

structure; 

Direction for the 

session set by the 

teen; Therapist 

follows teen; 

Teen talks far 

more than 

therapist 

1: 

Therapist 

provides some 

structure but 

gives the teen 

ample room to 

talk; Teen leads 

at times; Teen 

talks somewhat 

more than 

therapist 

2:   

Therapist 

provides clear 

structure, 

moderately 

directive through 

active questioning 

or providing 

examples; 

Relative balance 

between therapist 

and teen talking 

3: 

Therapist is 

highly directive; 

actively leads the 

session; 

Therapist talks far 

more than client 

Therapist expresses 

support. 

0: 

Therapist is 

“matter of fact”, 

“takes care of 

business”, 

Virtually no 

reflections or 

expressions of 

understanding 

 

 

 

 

 

1: 

Therapist 

provides low 

levels of support; 

Very limited 

number of 

reflections and 

validating 

statements 

2:   

Therapist 

provides 

moderate level of 

support; Multiple 

reflections and 

validating 

statements are 

present in the 

segment 

3: 

 

Therapist 

provides high 

level of support; 

Expression of 

empathy and 

concern a highly 

prominent feature 

of the segment; 

Numerous 

reflections and 

validating 

statements 
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Vedlegg 2: 
AABS Coding Record 

Patient ID ________            Coder___________________ 
 
Segment ________ 
 

Code Level Extent 

1   Therapist attends to adolescent experience   

2   Therapist presents self as ally   

3   Therapist orients teen to collaborative nature of therapy   

4   Therapist presents the treatment model   

5   Therapist expresses positive expectations for change   

6   Therapist explores teen’s motivation for therapy   

7   Therapist employs cognitive restructuring   

8   Therapist praises the adolescent   

9    GLOBAL   Therapist actively structures segment   

10  GLOBAL   Therapist expresses support   

 
Segment ________ 
 

Code Level Extent 

1   Therapist attends to adolescent experience   

2   Therapist presents self as ally   

3   Therapist orients teen to collaborative nature of therapy   

4   Therapist presents the treatment model   

5   Therapist expresses positive expectations for change   

6   Therapist explores teen’s motivation for therapy   

7   Therapist employs cognitive restructuring   

8   Therapist praises the adolescent   

9    GLOBAL   Therapist actively structures segment   

10  GLOBAL   Therapist expresses support   

 
Segment ________ 
 

Code Level Extent 

1   Therapist attends to adolescent experience   

2   Therapist presents self as ally   

3   Therapist orients teen to collaborative nature of therapy   

4   Therapist presents the treatment model   

5   Therapist expresses positive expectations for change   

6   Therapist explores teen’s motivation for therapy   

7   Therapist employs cognitive restructuring   

8   Therapist praises the adolescent   

9    GLOBAL   Therapist actively structures segment   

10  GLOBAL   Therapist expresses support   
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Vedlegg 3:  

     

 

TASC-r 

(Barn- terapeut)  

 
______________________                                            _____________________ 

Barnets navn                                                        Dato 

 

 

Nå kommer noen setninger som handler om timene som du har hatt med terapeuten din. 

Etter at jeg har lest hver setning vil jeg gjerne at du skal si hvor mye du synes at det passer 

for deg. 

 

Nå leser vi spørsmålene og så setter du ring rundt det svaret du synes passer best.   

 

Først kan vi prøve på et eksempel. 

 

Jeg spiller spill med terapeuten min når vi treffes 

Vil du si at dette stemmer for deg: 

1                                2                                  3                                4  

  Ikke i det hele tatt            Litt                             Ofte                           Mye                                                          

Sjekk ut barnets respons: Hva er det som får deg til å synes det? 

Her er resten av spørsmålene, og jeg vil at du skal tenke på hvordan du har det med 

terapeuten din nå. Svar sånn som du selv synes og husk at det ikke er noen svar som er 

riktige eller gale. Terapeuten din vil ikke få se hva du har svart. 

1. Jeg liker å bruke tid sammen med terapeuten min. 

     Vil du si at det passer for deg       

   

  1                               2                                  3                                4  

Stemmer ikke              Stemmer litt    Stemmer for det meste   Stemmer hele tiden      

i det hele tatt 

                           

2.  Jeg synes det er vanskelig å jobbe sammen med terapeuten min for å løse problemer 

i livet mitt.  

 

  1                               2                                  3                                4  

Stemmer ikke              Stemmer litt    Stemmer for det meste   Stemmer hele tiden      

i det hele tatt 
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VENNLIGST SNU ARKET 

 

 

3.  Jeg føler at terapeuten min er på min side og prøver å hjelpe meg.  

      1                               2                                  3                                4  

Stemmer ikke              Stemmer litt    Stemmer for det meste   Stemmer hele tiden      

i det hele tatt 

 

 

4.  Jeg jobber sammen med terapeuten min for å løse problemene mine. 

      1                               2                                  3                                4  

Stemmer ikke              Stemmer litt    Stemmer for det meste   Stemmer hele tiden      

i det hele tatt 

  

 

5.  Når jeg er sammen med terapeuten min vil jeg at timen skal slutte fort. 

      1                               2                                  3                                4  

Stemmer ikke              Stemmer litt    Stemmer for det meste   Stemmer hele tiden      

i det hele tatt 

 

 

6.  Jeg gleder meg til å treffe terapeuten min.  

      1                               2                                  3                                4  

Stemmer ikke              Stemmer litt    Stemmer for det meste   Stemmer hele tiden      

i det hele tatt 

 

 

7.  Jeg synes at terapeuten min bruker for mye tid på å jobbe med problemene mine.  

      1                               2                                  3                                4  

Stemmer ikke              Stemmer litt    Stemmer for det meste   Stemmer hele tiden      

i det hele tatt 

 

 

8.  Jeg vil heller gjøre andre ting enn å møte terapeuten min.  

 1                               2                                  3                                4  

Stemmer ikke              Stemmer litt    Stemmer for det meste   Stemmer hele tiden      

i det hele tatt 

 

 

9. Jeg bruker tiden sammen med terapeuten min til å gjøre forandringer i livet mitt.  

      1                               2                                  3                                4  

Stemmer ikke              Stemmer litt    Stemmer for det meste   Stemmer hele tiden      

i det hele tatt 
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VENNLIGST SE NESTE SIDE 

 

 

 

 

10. Jeg liker terapeuten min.  

      1                               2                                  3                                4  

Stemmer ikke              Stemmer litt    Stemmer for det meste   Stemmer hele tiden      

i det hele tatt 

 

 

11.  Jeg vil helst slippe å jobbe med problemene mine sammen med terapeuten min.          
      1                               2                                  3                                4  

Stemmer ikke              Stemmer litt    Stemmer for det meste   Stemmer hele tiden      

i det hele tatt 

  

 

12. Jeg synes at terapeuten min og jeg jobber bra sammen for å gjøre noe med 

problemene mine. 
      1                               2                                  3                                4  

Stemmer ikke              Stemmer litt    Stemmer for det meste   Stemmer hele tiden      

i det hele tatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Therapeutic Alliance Scale for Children, Stephen Shirk, Denver University  

Oversatt til norsk ved NKVTS 2008. Må ikke distribueres uten avtale 

 


