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Sammendrag 

Forskningsspørsmål: «Hva er terapeutens refleksjoner om hva de gjør i første time med barn 

som har opplevd traumer?» 

Bakgrunn og formål: Terapeuters erfaring kan være viktig å studere fordi empirisk forskning 

bekrefter at terapeuteffekter har innvirkning på utfall.  Første samtale er forbundet med mange 

ulike terapeutoppgaver.  Barn i innledningsfaser møter en ny situasjon på ulike måter, og 

spesielt barn som har vært utsatt for traumer kan oppleve utfordringer med å engasjere seg i 

behandlingen.  Første samtale kan være et viktig møte for å begynne etablere 

samarbeidsrelasjon og ulike terapeuthandlinger har ulik effekt på utfall. 

Metode: Seks terapeuter, 5 psykologspesialister og en klinisk spesialpedagog, med 

gjennomsnittlig 16-årserfaring ble intervjuet om deres erfaring med første samtale med barn 

og unge som har opplevd traumer.  Intervjuet besto først i å lytte til et opptak av en første 

samtale som terapeutene hadde utført som ledd i et forskningsprosjekt, og deretter snakke 

med meg om den samtalen.  Datamaterialet ble analysert ved hjelp av tematisk analyse.   

Resultater og konklusjon: Resultatene fra prosjektet kan oppsummeres med tre tema.  

Terapeutene reflekterer over hva de er opptatt av å gjøre i deres samtale med barnet.  Dette 

kan være å innhente informasjon, danne en forståelse av barnet og eventuelt formidle den til 

barnet eller å jobbe med relasjon.  Disse oppgavene er ikke motsetningsfylte, men terapeuter 

beskriver at de var mest opptatt av det ene eller det andre i møte med barnet.  For det andre er 

terapeuter opptatt av og generelt følge barnets initiativ i timen.  Samtidig tar de også 

avgjørelser om når de skal følge eller lede barnet.  Terapeutene forteller om usikkerhet rundt 

det å følge eller lede i forhold til barnets traumehistorie.  Til slutt forteller terapeutene om 

viktige erfaringer med tidligere klienter som har vært eksponert for traumer.  Dette er med på 

å påvirke deres forventninger til nye klienter som har opplevd traumer.  Samlet gir disse 

resultatene et bilde av ulike terapeuters fremgangsmåter i første samtale med barn som har 

opplevd traumer.  Noen av resultatene fra studien er sammenlignbare med tidligere studier om 

terapeuterfaring med innledningsfaser av barneterapi.  Forskning på terapeututvikling og 

intersubjektivitet kan kaste lys over terapeutenes refleksjoner.  Resultatene ses også i lys av 

kunnskap om traumer.   

Nøkkelord: kvalitativ, innledningsfaser, traumer, terapeututvikling, terapeuthandlinger 
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Forord 

Først vil jeg takke terapeutene som stilte opp og deltok i prosjektet.  De ga generøst av sin tid 

og erfaringer.  Jeg ble tatt godt i mot av alle og dere har gitt meg en mulighet til å fordype 

meg i et tema som er relevant for terapeuter med lite erfaring i å møte barn som har vært utsatt 

for traumer.  

En stor takk til min veileder Tine Jensen for hennes entusiasme, faglige refleksjoner og gode 

støtte.  Gjennom prosessen har det vært en faglig og personlig utvikling, og det hadde ikke 

vært mulig uten hennes engasjerte veiledning.  Takk også til Tonje Holt ved Nasjonalt 

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) for hennes hjelp med data.   

Til slutt vil jeg gjerne takke venner og familie for at dere fins og er i livet mitt.   

 

Idun Kristensen 

Universitetet i Oslo, april 2016 
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1 Introduksjon 

Forståelse av traumets betydning for psykisk helse og kunnskap om traumehistorien for 

behandling har vært tema i klinisk praksis siden Freud begynte og utforske årsakene bak 

psykisk lidelse (Mitchell & Black, 1995).  Historien forteller oss at i begynnelse av 1890-

tallet antok Freud at traumer var hovedårsak til utvikling av hysteri (ibid.).  Freud kom til å 

endre sitt syn på traumer som hovedårsak til hysteri allerede i 1897 (Esterson, 1998), men 

Freud nedvurderte aldri barnets reelle opplevelser (Gullestad & Killingmo, 2013).  Fokuset til 

Freud skiftet fra at traumer var hovedårsak til psykisk lidelse til hvordan traumet ble forstått 

og erindret i barnets sinn (ibid.).  For generasjoner etter Freud har det blitt skapt en myte om 

årsakene bak Freuds skifte i forståelse av traumets betydning som har satt sitt spor i faget og 

bidratt til å øke forskning og debatt om traumer (Esterson, 1998).   

I denne oppgaven ønsker jeg å få mer kunnskap om hva terapeuter tenker er viktig å få til 

innledningsvis i terapi med barn og unge som har opplevd traumer.  Terapiforskning om 

endringsmekanismer i terapi viser at terapeuten som person er en viktig faktor (Norcross, 

2002).  Hvordan terapeuten tilpasser sin væremåte og intervensjoner til pasienten for å best 

mulig skape et samarbeid om endring, er spesielt viktig (ibid.).  Denne oppgavens fokuserer 

på terapeutenes refleksjoner om hva de gjør innledningsvis i barneterapier, ikke hva de faktisk 

gjør.  Språk og representasjon av våre erfaringer er knyttet sammen (Haavind, 2016) og hva 

slags språk vi har tilgjengelig påvirker våre refleksjoner om våre erfaringer.  Samtidig 

utvikles våre erfaringer i samspill med andre, også i forskningssamtaler (Cooper & Burnett, 

2006).  Innhold i samtaler utvikler seg basert på hva deltagerne har med seg av erfaring og 

kunnskap, men også basert på hvordan interaksjon i samtalen trigger og gjør tilgjengelig det 

som deltagerne har med seg (ibid.).  På grunn av dette valgte jeg å tilpasse prosjektets metode 

for å gjøre terapeuters refleksjoner om hva de gjør i samtaler mest mulig tilgjengelige i 

samtalen med meg.  Dette innebar at jeg og terapeuten lyttet først til den første samtalen de 

hadde med et barn.  Deretter hadde jeg og terapeuten en samtale om terapitimen vi hadde 

akkurat lyttet til.  Første samtale er ofte terapeutens første mulighet til å være i et direkte 

samspill med hele barnet.  Mange mener at første samtale er et viktig og kanskje kritisk møte 

for å danne et grunnlag for videre samarbeid (Russell, Shirk, & Jungbluth, 2008).  Noen 

studier har sett at allianse målt ved første time kan predikere prematur behandlingsfrafall 

(Horvath, 2001).   
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Denne oppgaven fokuserer på terapeutens rolle i første time.  Første time refererer til første 

gang terapeuten møter barnet for å begynne samarbeid om behandling.  Noen steder kommer 

barneklienten til en eller to samtaler som en del av inntak for å vurdere om rett til helsehjelp.  

Det er ikke disse timene som er av interesse her, men den første time etter at inntak til BUP 

har blitt etablert og saken fordelt til en terapeut.  Denne oppgaven fokuserer på terapeutrollen 

i den innledende fasen av poliklinisk behandling for barn og ungdom mellom 11-18 år.  I 

oppgaven bruker jeg betegnelsen barn/barnet for både barn og ungdom.  Hvis barnet er 

mellom 13-18 år vil jeg også referere til dem som “ungdom”.  

For å gi bakgrunn og rasjonale til prosjektets kunnskapsinteresse, vil jeg belyse nedenfor 

hvorfor studere terapeuten, hva er det terapeuter gjør i første time og utfordringer knyttet til 

barn og unge som har opplevd traumer.  Til slutt beskrives studiens formål.     

1.1 Hvorfor studere terapeuten?  

I denne oppgaven ønsker jeg å undersøke terapeuters erfaring med barneterapi.  Det er flere 

grunner til at mer kunnskap om hva terapeuter gjør og tenker om de innledende faser i terapi 

er nyttig.   

I psykoterapilitteraturen er det en pågående debatt om hva som er mest betydningsfullt for 

klientens bedring, enten den terapeutiske relasjon (en type fellesfaktor som er til stede ved 

alle behandlingsformer) eller behandlingsteknikker (spesifikke faktorer fordi de er knyttet til 

en spesifikk terapiretning) (Rønnestad & Skovholt, 2013).  Et velkjent fenomen i 

psykoterapilitteraturen er at ulike behandlingsformer (altså spesifikke faktorer) har tilnærmet 

samme utfall for klienter (Lambert, 2013).  Forskning i flere tiår ser at terapeutisk relasjon, 

som ofte er operasjonalisert med alliansebegrepet (Gelso, 2014), er knyttet til utfall (Horvath, 

Del Re, Fluckiger, Symonds, & Wampold, 2012).  Samtidig forklarer ikke relasjon eller 

allianse all variasjon i utfall (Lambert, 2013).  Debatten pågår og flere forskere forsøker å se 

etter nye innfallsvinkler til å studere hva bidrar til endring hos klienten.  Noen forskere stiller 

spørsmålstegn om hvorvidt debatten om felles og spesifikke faktorer er nok til å forstå hva 

som virker i terapi.  De foreslår i tillegg at det er viktig å studere klienten, terapeuten, 

relasjon, behandlingsmetode og kontekst for å forstå hva som bidrar til bedre terapiutfall 

(Rønnestad & Skovholt, 2013; Lambert, 2013).  Det er empirisk støtte for at terapeuten har en 

effekt på relasjon og utfall (Horvath et al., 2012).  Baldwin og Imel (2013) oppsummerer at 
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5% av variasjon i utfall kan tilskrives forskjell mellom terapeuter.  Selv om de påpeker at 

dette er et lite absolutt bidrag, er resultatene pålitelige og på samme størrelse med andre 

prosesser i terapi som påvirker utfall, som for eksempel allianse som tilskrives 8% av 

variasjon i utfall (Baldwin & Imel, 2013).  Forskning på terapeuten kan hjelpe til å få mer 

forståelse om hva det er som hjelper terapeuten til å utvikle og skape en samarbeidende 

relasjon med klienten og hva som er effektive terapeuthandlinger.   

I forhold til barn og unge har det blitt sett på hvilke terapeuthandlinger og strategier som 

bidrar til å danne tidlig allianse med barnet og øke barnets deltagelse i terapi (Russell, Shirk, 

& Jungbluth, 2008; Jungbluth & Shirk, 2009; Creed & Kendall, 2005).   Disse studiene har 

sett på terapeuthandlinger i kognitiv terapi for barn og unge med depresjon eller angst.  

Studien til Jungbluth og Shirk (2009) fant at å høre på ungdommens erfaring, utforske 

ungdommens motivasjon, understreke samarbeid om terapi og ikke for mye struktur i timen, 

økte barnets deltagelse i etterfølgende terapitimer.  Å tvinge barnet til å snakke og fokusere på 

å finne felles interesser, var forbundet med redusert allianse (Creed & Kendall, 2005).  I en 

studie, som har analysert terapitimer med traumatiserte barn som har mottatt traume-fokusert 

kognitiv atferdsterapi (TF-CBT), er resultatene lignende som de over (Abrahamsen, 2016).  

En studie så at terapeuthandlinger i første time kunne representeres av fire faktorer som de 

kalte erfaringsbasert sosialisering («experiential socialisation»), terapeutens responsivitet 

(«therapist responsiveness»), terapeuthandlinger som motvirker allianse («therapist lapse») og 

motivering («remoralization») (Russell, Shirk, & Jungbluth, 2008).  Det som er annerledes 

med funnene fra denne studien i forhold til studiene til Jungbluth og Shirk (2009) og Creed og 

Kendall (2005) er at de så at visse mønstre i terapeuthandling var assosiert med allianse i 

tredje time.  Å respondere til og motivere ungdommen etter at ungdommens erfaring var blitt 

utforsket, var viktig for å bygge allianse med denne gruppen (Russell, Shirk, & Jungbluth, 

2008).  Å studere terapeuthandlinger tidlig i terapiforløp kan altså gi verdifull informasjon om 

hvordan terapeuter er med på å skape gode samarbeidsrelasjoner med barn og unge.  Slik 

kunnskap kan være en viktig kilde til terapeuters profesjonelle utvikling siden teori og 

forskning er mulige kilder til læring og utvikling av ekspertise (Rønnestad & Skovholt, 2013).  

Rønnestad og Skovholt (2013) ser at rollen til teori og forskning som kilder til ekspertise 

endrer seg gjennom terapeuters utvikling.       
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1.2 Hva er viktig å få til innledningsvis med barn i 

terapi?  

Første time er en mulighet for å begynne å etablere en terapeutisk relasjon.  Terapeutisk 

relasjon er en relasjon som partene inngår med hensikt om å skape endring (Svendsen, 2016).  

Det er flere elementer som skal til for å etablere et samarbeid og ulike modeller vektlegger 

forskjellige elementer.  For eksempel har Sundet (2016) formulert et sett med minimumskrav 

for at et samarbeid kan oppstå: det å ha et felles mål, at man responderer til hverandres 

ytringer (tur-taking) og at partene i relasjon har ulike arbeidsroller.  I Bordins velkjente 

modell om arbeidsallianse handler det om å etablere en arbeidsrelasjon med pasienten, og 

dette innebærer utvikling av terapeutiske mål, oppgaver og bånd (Bordin, 1979).  For å 

etablere en arbeidsrelasjon, må terapeut og pasient bli enige om hva behandlingen skal jobbe 

mot (mål) og hvordan man skal oppnå det målet (oppgaver).  Et tredje element for 

arbeidsrelasjonen er at terapeut og pasient blir emosjonelt knyttet til hverandre slik at de kan 

jobbe sammen om målet og oppgavene (bånd).  Det er mye forskning på alliansens betydning 

for utfall i terapi med voksne selv om det er fortsatt uklart hvilke mekanismer fører til positiv 

endring for pasienten (Crits-Christoph, Gibbons, & Mukherjee, 2013).  På barnefeltet tyder 

korrelasjonsstudier på at allianse mellom barnet og terapeut har betydning for positivt utfall i 

barneterapier (Shirk, Karver & Brown, 2011).  Dette gjelder også for barn som har vært utsatt 

for traumer og utviklet posttraumatisk stresslidelse (PTSD) (Ormhaug, Jensen, Wentzel-

Larsen & Shirk, 2014).  En studie har sett at allianse er relatert til utfall for barn som har 

deltatt i behandling for PTSD.  For barn som deltok i eksperimentbetingelsen og fikk 

traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT), var sterkere allianse assosiert med bedre 

terapeutisk utfall (ibid.).  Denne studien kan tyde på at allianse og behandlingsspesifikke 

komponenter bidrar til bedre utfall for barn utsatt for traumer og som har utviklet PTSD 

(ibid.).   

Terapeuters oppgaver i første samtale er varierte.  Det er få standardiserte anbefalinger for 

hvordan en første samtale med barn bør gjennomføres grunnet ulike kontekster (sykehus, 

poliklinikk), ulike problemstillinger ved inntak og terapeuters ulike teoretiske retninger (Villa 

& Reitman, 2007; Hansen, 2011).  Ustrukturerte intervjuer/samtale er mest vanlig i første 

samtale med barn og voksne (O’Brien & Tabaczynski, 2007; Mash & Hunsley, 2005; 

O’Reilly, Karim, Stafford & Hutchby, 2015).   Ofte begynner samtalen med ulike varianter av 

spørsmålet: «hva bragte deg/dere hit i dag?» og deretter legges samtalen opp etter terapeutens 
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teoretiske retning (Villa & Reitman, 2007).  Som en grov forenkling vil retninger innenfor 

familieterapi og kognitive-atferds modeller ha mer fokus på detaljert og systematisk 

kartlegging av vansker.  Terapeuter med mer klient-sentrert eller dynamisk bakgrunn, vil 

kunne tilrettelegge for at barnet assosierer fritt om plager og opplevelser (Villa & Reitman, 

2007).     

I mange først samtaler er det primære fokuset å forstå hele barnet og barnets kontekst 

(Trowell, 2000; O’Reilly et al., 2015).  En del av dette vil kreve å få informasjon om barnets 

vansker og faktorer som bidro til symptomer (både bakenforliggende og opprettholdende 

faktorer) (O’Brien & Tabaczynski, 2007).  Det kan være relevant å trekke inn informasjon fra 

henvisning for å begynne en samtale om hva som bragte barnet og familien til behandling 

(Hansen, 2011; Villa & Reitman, 2007).   En studie utforsket innholdet i første samtale med 

barn og unge henvist til behandling i psykisk helsevern i England.  Beskrivelse av symptomer 

og årsaker for henvisning var temaer som opptok en stor del av disse første samtalene 

(O’Reilly et al., 2015).  Det som ikke kom fram i denne kvalitative studien, var at terapeuter 

begynner også å få informasjon om barnet gjennom observasjon i innledende samtaler.  Å 

observere barnets atferd og ikke-verbale uttrykk i møte med terapeuten, kan gi terapeuten 

verdifull informasjon om barnets implisitte opplevelser, funksjon og samhandling med andre 

(for eksempel foreldre) (O’Brien & Tabaczynski, 2007; Hansen, 2011).  Utredning med barn 

er en kompleks prosess hvor terapeuten må innhente og sammenstille ulike typer data fra flere 

informanter for å utvikle en kasusformulering (Shirk & Russell, 1996; Mash & Hunsley, 

2005).    

Nært knyttet opp til informasjonsinnsamling er det å etablere terapifokus i samarbeid med 

barnet og foreldre innledningsvis.  Terapifokus er det barnet og terapeuten skal jobbe med i 

terapien sammen (Johns & Svendsen, 2016).  Etablering av terapifokus skjer i samspill med 

barnet og foreldre og er nært knyttet opp til barnets opplevelse (ibid.).  Terapifokus bidrar til 

at foreldre og barn ser på terapi som en meningsfull aktivitet som skaper positiv endring for 

barnet (Shirk & Russell, 1996).  I tillegg til barnets opplevelse, benytter terapeuten seg av et 

bredt spekter av informasjon for å forstå hva barnet strever med og hvordan terapi kan hjelpe.  

Dette kan blant annet inkludere informasjon fra henvisningen, undersøkelse av barnets 

vansker og utviklingshistorie (ofte fra flere perspektiver som foreldre, lærere), informasjon 

om barnets kontekst og funksjon, og samspillsinformasjon fra samtaler.  Terapeuten bringer 

inn sin kunnskap og erfaring for å danne en helhetlig forståelse av hva barnet strever med og 
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lar denne påvirke sine intervensjoner rettet mot barnet (Hansen, 2011).  Samtidig vektlegger 

ulike terapiretninger ulike aspekter i utforming av terapifokus (Shirk & Russell, 1996).  For 

eksempel, intersubjektiv barneterapi vektlegger at terapifokuset ligger nært opp til barnets 

subjektive opplevelse og formidling (Johns & Svendsen, 2016).  I tillegg er den rettet mot 

vansker i nåtid og forstått i lys av barnets behov for selvutvikling og emosjonelle tema.  

Fokusets form er basert på symboler og metaforer som er gjenkjennelige for barnet og 

foreldre (ibid.).     

En annen prosess som kan begynne å utvikle seg innledningsvis, er etablering av bånd 

(O’Brien & Tabaczynski, 2007; Hansen, 2011; O’Reilly et al., 2015).  Flere forfattere 

poengterer behovet for å skape en trygg situasjon innledningsvis for barnet og foreldre 

(Greenspan & Greenspan, 2003; Wachtel, 1994; Johns & Svendsen, 2016), blant annet for å 

sikre at barnet forteller det som er viktig for videre behandling (Villa & Reitman, 2007) og for 

å øke motivasjon for å komme tilbake til behandling.  Mange har rettet fokus mot den 

affektive kvaliteten av kontakten (Zack, Castonguay & Boswell, 2007).  Dette handler om 

relasjonelle aspekter og hvorvidt barnet ser på terapeuten som empatisk, støttende og varm.  

Et relevant spørsmål i forhold til å etablere bånd i første samtale er hvem som skal delta i 

første samtale (Villa & Reitman, 2007).  Det er ulike perspektiver på dette og ofte praktiske 

hensyn å ta.  Foreldre er en viktig del av barnas kontekst og deres støtte er viktig for 

behandling (Hansen, 2011).  I første samtale kan de være viktige informanter og gi emosjonell 

støtte til barn som strever med å delta i intervjuet (Villa & Reitman, 2007).  Samtidig vil noen 

barn ikke kunne formidle like fritt sine opplevelser med foreldre til stede og i en kvalitativ 

studie så man at noen barns deltagelse var større når de var intervjuet uten deres foreldre 

tilstede (O’Reilly et al., 2015).  Rustin (2000) retter oppmerksomhet mot barn som mangler 

voksne med tydelig og avklart omsorgsansvar og dette gjelder spesielt barn som er ivaretatt av 

Barnevernet.  Behandling av barn som mangler omsorgspersoner kan gjøre barnet sårbar for å 

forveksle terapeuten som en ny forelder og ikke som en hjelper som skal bidra til endring og 

nye ferdigheter.    

Birgit Svendsen og Ruth Toverud (2009) var interessert i og utforske hvordan terapeuter 

posisjonerer seg og handler i innledningsfaser i barneterapier.  Svendsen intervjuet terapeuter 

om deres erfaring med de fem første timene i terapi med barn i alderen 5-9 år.  Terapeutene 

identifiserte seg hovedsakelig som interpersonlig dynamisk orientert.  De fant at det var stor 

variasjon i terapeutenes refleksjoner og hva slags språk de hadde tilgjengelig for å beskrive 
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deres handlinger.  Når de så terapeutenes refleksjoner under ett, så var det spesielt to 

forståelsesformer som skilte seg ut og som de kalte for gjensidighetsdiskursen og 

observasjonsdiskursen.  Disse forståelsesformene reflekterte hvordan terapeuter posisjonerte 

seg i forhold til barnet og hvilke handlinger de utførte i timene.  Gjensidighetsdiskursen 

omhandlet terapeuters refleksjoner om å skape en relasjon med klienten og tilrettelegge for 

etablering av kontakt og gjensidighet.  Observasjonsdiskursen omhandlet terapeuters 

refleksjoner rundt det å danne en forståelse av barnet gjennom observasjon og å fortolke 

informasjon.  Disse begrepene fanget opp bredden av oppgaver i samarbeidets begynnelse.  

Forskerne nevnte at disse forståelsesformene reflekterte i grove trekk teoretiske føringer i 

dagens fagfelt.   

1.3 Mulige tilpasninger til barn og unge som har 

opplevd traumer 

Innen mange av de anbefalte tilnærminger til traumebehandling vil man anbefale at traumene 

tematiseres fra starten av i terapien (Silverman et al., 2008; NICE, 2005). Det er flere grunner 

til dette. 

1.3.1 Å få vite om traumet  

Mange mener at det er viktig å få tak i spesifikk traumeinformasjon i den innledende 

samtalen.  Å få informasjon om barnets traumehistorie er viktig for å forstå hva som har ført 

til vansker i dag og hvordan barnet ser på sine egne erfaringer (van Eys & Truss, 2012).  Det 

er et åpent spørsmål hvor mye man skal snakke om traumene i første samtale.  Det er anbefalt 

at man utforsker om pasienten har opplevd ulike type traumer enten ved bruk av 

kartleggingsskjema eller mens man utfører et anamnestisk intervju (Read, Hammersley & 

Rudegeair, 2007).  Det er ikke anbefalt å gå i mer detaljer om hendelsen på dette tidspunktet 

hvis ikke barnet forteller selv (van Eys & Truss, 2012; Read et al., 2007).  Samtidig 

argumenterer Ehler og Clark (2000) for at mange klienter med PTSD har en vedvarende 

følelse av trussel som fører til unnvikelsesatferd fordi traumeminnet er lite bearbeidet.  Denne 

frykten og påfølgende unngåelse, er med på å hindre bearbeiding av traumeminnet.  Ved å ta 

opp traumer som et tema tidlig i behandlingsforløp, kan det kommunisere til barnet og 

foreldre at det å snakke om traumeminnet ikke er farlig og at ved å bearbeide traumeminnet 

kan man få det bedre.  Dette kan føre til håp hos barnet og foreldre at det er mulig å bli bedre.   
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Å ha noe informasjon om traumet er også viktig.  Terapeuten kan da vurdere hvordan traumet 

har påvirket hvordan dette barnet sliter i dag og forstå hvordan man kan best tilpasse 

behandling til barnet (Shirk & Russell, 1996; Cohen et al., 2006).  Barn kan slite i ulike 

grader med posttraumatiskstress symptomer som unnvikelse, påtrengende minner og 

fysiologisk aktivering i etterkant av traumatiske hendelser (Alisic et al., 2014; Smith et al., 

2013).  Mange barn strever i tillegg med uhensiktsmessige kognisjoner om seg selv og andre, 

emosjonsregulering, sosiale relasjoner eller utrygg atferd i etterkant av traumer (Cohen et al., 

2006; van Eys & Truss, 2012).  For barn som har opplevd flere traumer, kan det være viktig å 

få vite hvilket traume som er verst for å vurdere hvor fokus i terapien bør rettes (Cohen et al., 

2006).  Å få noe informasjon om traumet innledningsvis fra barnet, kan hjelpe til å forstå hva 

man kan jobbe med i terapi og danne et konkret fokus for videre behandling (Cohen et al., 

2006).     

1.3.2 Formidle at BUP er et sted man kan snakke om traumer 

Å få informasjon om traumet innledningsvis gir terapeuten en mulighet til å formidle at det er 

mulig å snakke om traumer og å begynne etablere et felles terapifokus om barnets 

traumehistorie.  Dette kan være viktig av forskjellige årsaker.   

 En utfordring for noen traumatiserte barn er at de kan ha problemer med å stole på 

terapeuten, og de kan vegre seg for å fortelle om sine erfaringer. Noen barn kan få utfordret 

sin evne til å stole på andre etter en traumatisk hendelse på grunn av tillitsbrudd (Cohen et al., 

2006).  Noen kan bli sensitive til avvisning, spesielt hvis avvisningen er assosiert med svik fra 

nære personer knyttet til traumehendelsen (Cohen et al., 2006; van Eys & Truss, 2012).  

Faktorer som å bli trodd, tidligere erfaringer med andres reaksjoner på hendelsen, føle på 

skam/selvanklage og bekymring for seg selv og andre, er elementer som påvirker hvorvidt 

unge forteller om traumer (McElvaney, Greene & Hogan, 2013).  I et forsøk på å mestre sine 

symptomer og ambivalens, kan barn utvikle unnvikelsesstrategier.  Ved å snakke om traumet 

innledningsvis, modellerer terapeuten en mestringsstrategi som barnet kan ta i bruk.  Samtidig 

kommuniserer det at det er åpenhet for å snakke om barnets vonde erfaringer.  Terapeuten 

modellerer at det går an å snakke om barnet historie og at det er mulig å bryte taushet, noe 

som ofte er assosiert med interpersonlige traumer (Becker-Blease & Freyd, 2007).  

Terapeuten begynner allerede i første samtale å utfordre barnets tanker om hva man kan 

snakke om.    
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Å snakke om traumet kan gi en mulighet for at endringsarbeidet kan begynne fra oppstart av 

terapi.  Det er en tidlig eksponering som kan bidra til å frakoble opplevelse av frykt til det å 

snakke om det som har skjedd.  Dette kan bidra til en gradvis eksponering og avbetinging av 

negative responser assosiert med å snakke om traumet.  Traumatiske hendelser utfordrer våre 

grunnleggende antagelser og forventninger om verden som et trygt sted (Ehler & Clark, 

2000).  Tanker som er knyttet til en hendelse blir generalisert til å gjelde flere situasjoner.  I et 

forsøk på å danne mening til unormale hendelser, kan vi påta oss all skyld for at noe har 

skjedd mot oss og påta oss alt ansvar (Cohen et al., 2006).  Ved å begynne å snakke om 

barnets traumehistorie, kan terapeuten få en mulighet til å hjelpe barnet danne en ny forståelse 

av seg selv og traumet.  Dette skjer med å knytte symptomene opp mot hva som har skjedd.  

Dette formidler at hendelsen ikke er deres feil.  Ved at traume tidlig blir et tema, gir en 

mulighet til terapeuten å formidle psykoedukasjon og å normalisere barnets symptomer ved å 

formidle hva traumer er og hvordan de påvirker oss.  Det kan også være en mulighet til å lære 

barnet hvordan håndtere stressreaksjoner.  Videre, i etterkant av en traumatisk hendelse er det 

ikke uvanlig å føle på overveldende frykt, tristhet, skam og skyldfølelse (Cohen et al., 2006).  

Noen barn som har opplevd traume vil trenge stabilisering med fokus på emosjonsregulering 

(ibid.).  Man skal ikke gjøre alt dette i første time, men det er en mulighet til å forberede 

barnet og gi barnet en erfaring med hva de skal gjøre sammen med terapeuten i timene 

framover.   

Alle terapeuter ønsker at pasienten deltar aktivt i terapi på en måte som oppleves relevant for 

dem og deres vansker.  Spesielt uerfarne terapeuter er sårbare for å oppleve utfordringer i å 

danne terapeutiske relasjoner og føle at de ikke mestrer (Rønnestad & Skovholt, 2013).  Å få 

mer kunnskap om terapeuters strategier i møte med traumeeksponerte barn og unge kan også 

være nyttig siden en studie ser at særlig jenter og barn med internaliserende symptomer 

utvikler sterkere allianse i begynnelsen av behandling med TF-CBT (Zorzella, Muller, 

Cribbie, 2015).  I tillegg er det rapportert om høyt frafall (dropout) fra barneterapier med barn 

som har opplevd traumer (Murphy et al., 2014).  Denne studien så at spesielt barn som hadde 

vært utsatt for seksuelle overgrep hadde høyere unngåelsessymptomer som for eksempel å 

ikke ville tenke, snakke eller ha følelser om traumet.  Høyt nivå av unngåelsessymptomer var 

igjen assosiert med lavere sannsynlighet for å fullføre traumefokusert behandling (ibid.).  Det 

er ulike måter terapeuter kan forsøke å styrke barnets engasjement i terapien på som for 

eksempel rask oppfølging hvis barnet ikke kommer til avtalte timer, bruke motiverende 

intervjuteknikker og styrke barnets mestringsstrategier for stresshåndtering (ibid.).    
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Haavind (2016) retter søkelys på hvordan terapeuter kan bruke samtalen som verktøy for å 

stimulere til endring for barn som tilsynelatende ikke vil, kan eller tørr å engasjere seg i 

samtaler som har til hensikt å bidra til endring.  Disse barna kan ha behov for å utvikle evne 

til å representere egen opplevelse og dele den i samspill med andre (Haavind, 2016). 

Forskeren snakker om tre nøkkelord for å få til en terapeutisk samtale som kan bidra til 

endring for barnet: felles involvering (at barnet og terapeuten engasjerer seg i samspillet), 

representasjon (barnet og terapeut finner måter å gi relevante symboler til barnets erfaring) og 

rettethet (at det oppleves hensiktsmessig for partene å engasjere seg i dette samspillet).  En 

måte å forstå barn som er tause og som ikke engasjerer seg i behandlingen, kan være at de har 

vansker med å representere sin opplevelse.  Terapi blir for dem en øvelse i å representere sin 

opplevelse og dele den i samspill med andre.  Dette er en ferdighet som utvikles gjennom 

terapi og som de også kan bruke utenfor terapirommet for å gå inn i nye utviklingsoppgaver.   

1.4 Oppgavens kunnskapsinteresse 

Rønnestad og Skovholt (2013) argumenterer at forskning om relasjonelle faktorer og 

terapeuteffekter fordrer større forskning på hele terapeuten.  Økt kunnskap om terapeuten kan 

hjelpe til å forstå hvordan terapeuter inngår i samarbeidende relasjoner med klienter som 

skaper endring.  I denne oppgaven har jeg to overordnende kunnskapsinteresser knyttet til 

terapeuterfaring i innledende faser i barneterapi.  Den første kunnskapsinteressen er å forstå 

mer om hva terapeuter tenker er viktig å få til i første time med barn og unge.  I tillegg til 

dette ønsker jeg å forstå mer om hvorvidt terapeuter tenker det er spesielle hensyn å ta når 

man jobber med barn som har vært utsatt for traumer.  Gjennom dette prosjektet ønsker jeg å 

utforske terapeuters erfaring med utgangspunkt i følgende spørsmål:   

«Hva er terapeutens refleksjoner om hva de gjør i første time med barn som har opplevd 

traumer?» 
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2 Metode 

2.1 Metodologisk ståsted: hvorfor se på terapeuts 

opplevelse? 

Målet med prosjektet er å utforske terapeuters refleksjoner om terapi, og spesielt hvordan 

terapeuter beskriver å snakke med barn om traumer.  Fokuset er på økt kunnskap om hva 

terapeuter tenker om prosesser i første samtale, ikke hva de faktisk gjør i samtalen.  Det er 

ulike måter å skaffe slik kunnskap.  Å danne ny kunnskap med kvalitativ metode, handler om 

å få mer kunnskap om hvordan vi beskriver og forstår vår verden (McLeod, 2000).  McLeod 

(2000) retter vår oppmerksomhet på grunnleggende antagelser om forskning som vil påvirke 

kunnskapsproduksjonen.  Jeg vil forsøke å gjengi deler av hans beretning om kvalitativ 

metode som er relevant for denne oppgaven.  Hensikten med dette er å begrunne metodevalg i 

denne oppgaven.   

Forskning ønsker å danne ny kunnskap om verden og denne aktiviteten er avhengig av 

antagelser om hva realitet er og hvordan man tenker om verden (ontologi).  Dette har 

innvirkning på relasjonen mellom forskeren og fenomenet og i neste omgang hva slags type 

kunnskap forskeren kan få om den (epistemologi).  Ontologi og epistemologi vil til slutt 

påvirke hvilken metode man velger.  McLeod (2000) argumenter for at den kvalitative 

forskeren må reflektere over hvordan han/hun ser og forstår verden.  Denne oppgaven, i tråd 

med McLeods syn på kvalitativ forskning, antar at sosial realitet ikke eksisterer uavhengig av 

den som ser og forsøker å forstå den.  Videre, som reflekterende mennesker tar vi en aktiv og 

deltagende rolle i å skape vår sosiale verden og meningsdannelse.  Vår kunnskap om verden 

er avhengig av alle som deltar i kunnskapsproduksjonen, både forsker og informant.  

Kvalitativ forskning er generelt påvirket av 2 grunnleggende epistemologiske retninger som 

fenomenologi og hermeneutikk (McLeod, 2000).  Dette gjelder også kvalitativ forskning på 

psykoterapi og denne oppgaven.  Fenomenologi handler om å få en utfyllende beskrivelse av 

et fenomen.  Dette kan skje ved å få økt kunnskap om fenomenets essens eller grunnleggende 

elementer ved å reflektere over ulike sider av fenomenet.  Hermeneutikk handler om 

fortolkning og en god fortolkning er bevisst sitt spesifikke ståsted eller perspektiv som man 

tolker ut fra.  Når vi tolker noe, er vi klar over at vi er i en annen kulturell eller historisk 

kontekst.  Det er viktig å være klar over hvilken kontekst vi er en del av og hvordan denne 
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påvirker hvordan vi tolker.  Hadde vi vært i den sammen konteksten som fenomenet vi tolker, 

hadde vi hatt samme referanseramme for å forstå den og dermed ikke hatt behov for 

fortolkning.   

McLeod (2000) retter vår oppmerksomhet mot spenningen mellom disse to retningene.  

Hermeneutikk mener det er viktig å undersøke kontekstens betydning for kunnskapsdannelse, 

mens fenomenologi prøver å komme forbi våre «tatt-for-gitt» antagelser om verden for å 

komme fram til det som er det «virkelige» fenomen.  Ifølge McLeod (2000), forsøkte 

filosofen Heidegger å forene disse to perspektivene ved å undersøke og forstå vårt 

fortolkningsapparat som han mente var en essensiell del av vår menneskelige natur.  Som 

hermeneutikken understreker, innebærer det å være menneske å ha med seg en forkunnskap, 

en måte å se verden på som gjør det mulig for oss å «make sense», altså fortolke det vi 

erfarer. Det er vanskelig å komme utenom vårt fortolkningsapparat når vi skal undersøke 

fenomenets essensielle elementer, som fenomenologene hevder.  Heidegger ønsket å forstå 

hvordan vi danner oss et fortolkningsapparat som vi igjen bruker i møte med verden for å 

forstå det som er rundt oss.  Dette fortolkningsapparatet er med på å skape mening for oss i 

hverdagen.  Sagt på en annen måte, vår verden fremtrer for vår bevissthet avhengig av 

hvordan vi ser den.  Hvordan vi ser, er påvirket av kontekst, vårt ståsted, våre ønsker, 

vurderinger, emosjoner, mål og motivasjon (Willig, 2001).  Å utforske terapeutens perspektiv 

på første samtale er nyttig fordi det gir oss kunnskap om hvordan terapeuter skaper mening og 

er med på å konstruere prosesser i første samtale.   

For å utforske terapeutens perspektiv, valgte jeg å intervjue terapeutene med et 

semistrukturert intervju.  Intervjuets form er avhengig av kunnskapsinteressen og målet med 

oppgaven (Kvale, 1996).  Å bruke semistrukturert intervju var valgt fordi det gir fleksibilitet 

til å utforske ulike deler av terapeutens erfaring som jeg ikke kunne ha forutsett på forhånd og 

som var nye for meg.  Ifølge Kvale (1996), har en semistrukturert intervjuguide en oversikt 

over tema som kan utforskes i samtalen og forslag til spørsmål som kan stilles.  Intervjueren 

kan bestemme seg for å følge intervjuguiden tett (inkludert rekkefølge av spørsmål og tema) 

eller å avvike fra intervjuguiden for å følge opp nye tema, nye vinklinger eller ny informasjon 

som kommer fram i intervjuet.  Dette ville gi mulighet til å få en dypere og rikere beskrivelse 

av uklare aspekter av fenomenet (McLeod, 2000) i tråd med fenomenologi.   

Som diskutert over, ser hermeneutikk at fortolkning av verden er påvirket av kontekst. Å 

spørre terapeuter om deres erfaringer med første samtale kunne påvirket terapeutenes 



13 

 

refleksjoner ved at de var løsrevet fra situasjonen som danner noe av grunnlaget for deres 

refleksjoner.  Det var ikke mulig å sitte i terapirommet sammen med en terapeut og klient 

mens førstegangssamtalen foregikk og dermed få direkte tilgang til fenomenet mens det 

skjedde, som i etnografi (Parker, 2005).  Derfor var det interessant å ta med i metoden at jeg 

og terapeuten skulle lytte til en første samtale som de hadde allerede utført med et barn.  Det 

er flere årsaker hvorfor dette ble inkludert i metoden.  Å lytte til en første samtale sammen gir 

felles fokus for vår samtale.  Det kan lette evnen til å gjenkalle og dele spesifikk informasjon 

om deres opplevelse som har mening for terapeuten og reduserer sjansen for at de gir 

generelle meninger.  Ved å lytte til terapisamtalen først, ga det mulighet til å forstå 

terapeutens perspektiv i lys av en kontekst hvor deres mening blir dannet.  Dette muliggjør 

andre tolkninger og variasjoner i tolkningen av terapeuters beskrivelse og forståelse enn det 

som hadde vært mulig hvis dette ikke hadde vært en del av intervjuet.   

2.2 Utvalget 

2.2.1 Deltagere 

Det var totalt 6 terapeuter som deltok i dette prosjektet.  Det var et strategisk 

tilgjengelighetsutvalg siden terapeutene som deltok hadde erfaring med å gi behandling til 

barn utsatt for traumer.  Deltagerne var erfarne terapeuter som har deltatt i moderprosjektet, 

en studie om behandlingseffekt av traumefokusert CBT (TF-CBT) som begynte i 2008 

(Jensen et al., 2013).  Heretter blir denne studien referert til som TF-CBT studien.  Formålet 

med TF-CBT studien var å undersøke effekten av TF-CBT behandling sammenlignet med 

behandling som tilbys som standard i BUP.  Totalt ble det rekruttert 71 terapeuter, hvorav 45 

var i kontrollbetingelsen (TAU-gruppen).  Terapeuter i TF-CBT behandlingsgruppen fikk 

opplæring i TF-CBT og ga denne behandlingen til barna i sakene.  Terapeutene i 

kontrollbetingelsen fikk instruksjon om å gi den behandling de tenkte ville være til hjelp for 

det barnet de skulle behandle.  Terapeutene ble rekruttert fra BUP kontorene som deltok i 

studien.  Terapeutene i moderprosjektet besto av flest kvinner (84,5 %) og hadde 

gjennomsnittlig 12,5 års erfaring.  Det var signifikante forskjeller mellom terapeutene i 

forhold til teoretisk retning og utdanningsbakgrunn.  I eksperimentgruppen var det flere 

psykologer (80 %) og psykiatere (7,7 %), men færre klinisk pedagoger (7,7 %) og sosionomer 

(3,4 %).  De fleste i denne gruppen beskrev sin teoretiske orientering som kognitiv 
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atferdsorientert (66 %) og resten beskrev den som psykodynamisk (23 %), familie/systemisk 

(7 %) og noen oppga ingen teoretisk retning (7 %).  I kontrollgruppen var det færre 

psykologer (51 %) og psykiatere (4,4 %), men flere klinisk pedagoger (17,8 %) og 

sosionomer (26 %) enn i eksperimentgruppen.  Det var flere som hadde en psykodynamisk 

orientering (40 %) enn i eksperimentgruppen.  Resten av deltagerne i kontrollgruppen beskrev 

sin orientering som kognitiv atferdsorientert (24,4 %), familie/systemisk (17,8 %) og flere 

oppga ingen orientering (17,8 %).  Terapeutene fikk sakene gjennom vanlig 

fordelingsprosedyrer på sitt arbeidssted.   

Alle terapeutene som ble intervjuet i denne hovedoppgaven hadde deltatt i kontrollgruppen og 

ga behandling som vanlig.  Av de 6 terapeutene som deltok i dette prosjektet var en klinisk 

spesialpedagog og fem psykologspesialister.  Disse hadde gjennomsnittlig 16-års erfaring ved 

intervju i 2015/6.  Det var fem kvinner og en mann som deltok.  Alle deltagere ga skriftlig 

samtykke til å delta i studien.  

2.2.2 Inklusjonskriterier 

Veileder supplerte en navneliste over TAU terapeuter som hadde deltatt i moderprosjektet ved 

3 BUP kontorer i sørøst Norge.  For dette prosjektet var deltagerne tilfeldig valgt ut fra 

følgende kriterier:  

i) Var tilknyttet en BUP i sørøst Norge som hadde deltatt i TF-CBT prosjektet.  

ii) Terapeuten var hovedterapeut i en sak.  

iii) Tilgjengelig opptak av førstegangssamtale fra saken. 

Totalt var det 24 terapeuter som hadde deltatt i kontrollbetingelsen ved de 3 BUP kontorene.  

Jeg fikk en liste med deres fulle navn, hvilken BUP de jobbet ved og epost adresse.  Det var 

ikke tilgjengelig førstesamtale for 1 terapeut og denne terapeuten ble ikke forsøkt kontaktet.  

2.2.3 Prosedyren for å rekruttere terapeuter 

 Først valgte jeg å ringe BUP resepsjonene og spurte om å få snakke direkte med terapeuten. 

På denne måten fikk jeg kontakt med tre terapeuter og alle samtykket til å delta i perioden 
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august-september 2015.  Intervjuene var utført i september 2015 på NKVTS sine lokaler i 

Nydalen.   

Fordi mange terapeuter ikke var tilgjengelige på telefon på grunn av høyt arbeidstempo, 

endret jeg rekrutteringsmetode i september 2015.  For å få fortgang i rekrutteringen og øke 

sjansen for å komme i kontakt med terapeutene, ble det besluttet å sende et brev som 

informerte om prosjektet og deretter følge opp brevet med telefonkontakt.  Det ble også 

besluttet og tilby å utføre intervjuene på deres arbeidssted for å redusere tidskravet til å delta i 

prosjektet.  Ved hjelp av denne metoden kom jeg i kontakt med 11 terapeuter hvorav 3 

samtykket til deltagelse i perioden november-desember 2015 og disse ble intervjuet i januar 

2016 på deres arbeidsplass.  Mangel på tid og høyt arbeidspress var de vanligste årsakene til å 

takke nei til deltagelse i prosjektet.    

Jeg kom ikke i kontakt med til sammen 10 potensielle deltagere.  Noen ganger fikk jeg vite at 

vedkommende hadde sluttet å jobbe på arbeidsstedet.  Det var vanskelig å spore dem videre 

og dette ble ikke forsøkt.  I alt 6 brev kom i retur fordi terapeuten hadde sluttet å jobbe på 

arbeidsstedet.  Alle som ble kontaktet fikk informasjon om prosjektets mål og metode, 

informert samtykke, konfidensialitet og frivillighet (se vedlegg 2).  Deltagerne var informert 

på forhånd om prosjektets og intervjuets formål, konfidensialitet, anonymitet, og mulighet til 

å trekke seg.   

2.2.4 Terapisaker  

Utvelgelse av terapisaker 

For hver terapeut ble det valgt ut en førstegangssamtale som ble lyttet til i felleskap.  Disse 

sakene ble valgt ut etter følgende prosedyre:   

i) Der hvor terapeuten hadde flere saker, ble den første saken valgt ut. 

ii) Hvis det ikke forelå et lydopptak fra første sak og terapeuten hadde flere saker, valgte 

vi neste sak i kronologisk rekkefølge med tilgjengelig opptak.   

Generell beskrivelse av barna i hovedprosjektet 
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Barna som deltok i moderprosjektet var alle mellom 10-18 år og var henvist til BUP i 

perioden april 2008 og februar 2011 av sin fastlege eller Barnevernet.  Kriteriene for å delta i 

prosjektet var at de hadde opplevd minst en traumatisk hendelse i livet og hadde utviklet 

betydelige posttraumatisk stress reaksjoner.  Den traumatiske hendelsen var vurdert ved bruk 

av en sjekkliste basert på Traumatic Events Screening Inventory for Children hvor barna ble 

spurt om de hadde på noen tidspunkt i livet opplevd alvorlig ulykke, naturkatastrofe, brå død 

eller alvorlig sykdom hos en nær person, ekstremt smertefulle eller skremmende medisinske 

prosedyrer, ran eller annet overfall, kidnapping, vold eller trusler om vold utenfor familien, 

vitne til vold utenfor familien, vitne til vold innenfor familien, fysisk mishandling innenfor 

familien, seksuell mishandling utenfor eller innenfor familien, eller andre skremmende eller 

overveldende hendelser.  Hvis barnet svarte ja på noen av disse opplevelsene, ble de kartlagt 

for posttraumatiske stressreaksjoner med kartleggingsverktøyet Child PTSD Symptom Scale 

(CPSS).  Barn som hadde en CPSS skåre på 15 eller over og minst et symptom på PTSD som 

gjenopplevelse, unngåelse eller hyperaktivering, var invitert til å delta i studien.  

Eksklusjonskriterier var akutt psykose, suicidal atferd eller behov for tolk.  Dersom barnet og 

foresatte samtykket, ble de tilfeldig fordelt enten til eksperiment gruppen hvor de mottok TF-

CBT eller til kontrollbetingelsen som gikk ut på vanlig poliklinisk behandling som beskrevet 

over (TAU-betingelsen).  Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i forhold til 

alder, kjønn, etnisitet, foreldres bakgrunn, antall traumer, familiens økonomi, eller foreldres 

utdanningsbakgrunn.  Etter tildeling til eksperiment- eller kontrollgruppen ble barna kartlagt i 

forhold til andre tilleggsvansker siden mange barn som har opplevd traumer har komorbide 

tilstander som depresjon eller angst.  Depressive symptomer var kartlagt med bruk av Moods 

and Feelings Questionnaire (MFQ).  Angstsymptomer var kartlagt med bruk av Screen for 

Child Anxiety-Related Disorders (SCARED).   Før behandlingsoppstart, fikk terapeutene i 

tillegg til henvisningen, en oppsummering av barnets diagnoser, symptomer, og 

traumehistorie.  (Se Jensen et al. (2013) for en nærmere beskrivelse av studien) 

Kort beskrivelse av sakene som terapeutene reflekterer over  

Terapeut 1 møtte en ungdom som var svært preget av symptomer på 

posttraumatiskstressreaksjon etter oppvåkning fra operasjon.  Disse symptomene møtte 

kriteriene for PTSD.  Ungdommen selvrapporterte også klinisk signifikante symptomer på 

depresjon og angst før oppstart av behandling.  I tillegg hadde ungdommen tidligere opplevd 
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flere traumer av ulik karakter.  Ungdommen bodde for det meste hos mor og Barnevernet var 

ikke inne i saken.   

Terapeut 2 møtte en ungdom.  Barnet kom til første samtale med en forelder som hadde 

omsorgsrett.  Barnet hadde rapportert i kartleggingen vold fra begge foreldre.  Barnevernet 

var med i saken.  I samme kartlegging selvrapporterte barnet symptomer på posttraumatisk 

stress lidelse som møtte kriteriene for PTSD.  Barnet selvrapporterte ikke kliniske signifikante 

symptomer på depresjon eller angst før behandlingen begynte.   

Terapeut 3 var behandler for et barn og som kom til første samtale med en forelder.  Barnets 

hovedtraume var en episode av fysisk mishandling av et nært familiemedlem som liten.  Det 

kom ikke fram andre traumer i kartlegging før behandling.  Barnevernet var ikke koblet inn i 

saken ved oppstart av behandling.  Barnet selvrapporterte symptomer på posttraumatisk stress 

reaksjon som møtte kriteriene for PTSD og klinisk signifikante symptomer på depresjon og 

angst i kartlegging før behandling.    

Terapeut 4 møtte en ungdom som hadde vært vitne til en voldsepisode mot en nær person av 

en person utenfor familien.  Ungdommen var svært preget av denne episoden og 

selvrapporterte symptomer på posttraumatisk stress reaksjon som møtte kriteriene for PTSD 

og klinisk signifikante symptomer på depresjon og angst i kartlegging før behandling.  I 

tillegg hadde ungdommen vært vitne til flere voldsepisoder både innenfor og utenfor familien.  

Ungdommen bodde for seg selv og Barnevernet var ikke inne i saken.   

Terapeut 5 møtte en ungdom som hadde opplevd vold i en periode fra et nært familiemedlem.  

Ungdommen bodde nå mest hos mor og Barnevernet var ikke involvert i saken.  Barnet 

selvrapporterte symptomer på posttraumatisk stress reaksjon som møtte kriteriene for PTSD i 

kartlegging før behandling.  På dette tidspunktet rapporterte ungdommen ikke kliniske 

signifikante symptomer på depresjon eller angst.  Det kom ikke fram at ungdommen hadde 

opplevd andre traumer ved kartlegging.   

Terapeut 6 møtte en ungdom som var traumatisert etter å ha blitt mishandlet i lang tid av et 

nært familiemedlem.  Det kom ikke fram andre traumatiske hendelser ved kartlegging.  Ved 

start av behandling bodde ungdommen i fosterhjem og Barnevernet var involvert i saken.  

Barnet selvrapporterte symptomer på posttraumatisk stress reaksjon som møtte kriteriene for 
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PTSD.  Ungdommen rapporterte ikke kliniske signifikante symptomer på depresjon eller 

angst i kartlegging før behandling.   

2.3 Datainnsamling 

Hele datamaterialet i prosjektet består av tre datakilder: 1) deskriptiv informasjon om sakene 

(som beskrevet over og supplert av en medarbeider på NKVTS med tilgang til 

moderprosjektetsdatabase), 2) opptak av første samtale mellom terapeut og barnet med/uten 

foresatte foretatt i perioden april 2008 - februar 2011, og 3) opptak og transkribering av 

intervju mellom forsker og terapeut foretatt i perioden fra høsten 2015 til vinter 2016.  Det er 

viktig å gjøre oppmerksom på at kun transkriberingene av intervjuene med terapeutene har 

blitt brukt i analysen.  De to andre datakildene har vært brukt som bakgrunnsinformasjon.  

Data fra første samtale mellom terapeut og barn er ikke med i analysen med unntak av når de 

blir referert til eller snakket om i intervjuet med terapeutene.  Det samme gjelder den 

deskriptive informasjonen.  

Kunnskapsinteressen i denne studien handlet ikke om innholdet i de konkrete sakene 

terapeutene hadde deltatt i som ledd i moderprosjektet.  Sakene forble anonyme for meg.  Jeg 

visste ikke noe om sakene utenom barnets hovedtraume (beskrevet som generell kategori), 

eventuelt andre traumer (beskrevet som generell kategori), alder, omsorgssituasjon og 

symptomskårer for PTSD, depresjon og angst (målt ved bruk av verktøyene CPSS, MFQ, 

SCARED).  Jeg fikk denne informasjon for å kunne ha mer forståelse for hvordan terapeutene 

jobbet med traumer i de ulike sakene.   

2.3.1 Intervju og intervju guide 

Selve intervjuet med terapeuten hadde to trinn.  Først lyttet jeg og terapeuten til opptak av 

førstegangssamtalen utført av terapeuten som del av moderprosjektet.  Dette tok 

gjennomsnittlig 45 minutter.  Deretter var det en samtale mellom meg og terapeuten om det vi 

hadde lyttet til sammen.  Samtalen med terapeuten var basert på en semistrukturert 

intervjuguide (se vedlegg 1).  Denne samtalen varte i ca. 45 minutter.   

Før intervjuet begynte, introduserte jeg meg selv og prosjektet igjen og åpnet opp for 

spørsmål om prosjektet.  Jeg prøvde å skape en trygg atmosfære for deltagere ved å formidle 

at jeg var oppriktig interessert i deres opplevelse.  Intervjuguiden begynte med åpne spørsmål 
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om terapeutens opplevelse først.  Deretter ble det stilt mer fokuserte spørsmål om hvordan det 

var å snakke om traumer med dette barnet i første samtale.  Intervjuet rundet av med mer 

generelle spørsmål om faktorer som understøtter det og snakke om traumer.  På slutten av 

intervjuet oppsummerte jeg hva jeg hadde lært og deltagere fikk mulighet til å stille spørsmål 

og å gi tilbakemeldinger.  Jeg opplevde at jeg ble tatt godt imot av alle informantene og flere 

fortalte meg på slutten av intervjuet at det hadde vært interessant og nyttig å delta.      

Intervjuguiden var utviklet sommeren 2015 med utgangspunkt i teori om fenomenologi og 

hermeneutikk (Charmaz, 1996; Smith, Flowers, & Larkin, 2009).  Jeg ønsket å få mer 

informasjon om terapeutbarrierer som hindrer avdekking av traumer hos barn, nødvendighet 

av å spørre om traumer i første time og teknikker for å avdekke traumer (Read, Hammersley 

& Rudegeair, 2007; Ormhaug et al., 2012).  Etter de tre første intervjuene lærte jeg en hel del 

om hvordan det var for terapeuter å snakke med barn om traumer.  Som følge av dette, ble 

intervjuguiden endret noe i samråd med veileder.  Dette var viktig å gjøre siden jeg ønsket å 

få mer kunnskap om så mange aspekter ved fenomenet som mulig.  I prosjekter med en annen 

forskningsmetode hvor man sammenligner grupper og tester hypoteser, ville dette kunne føre 

til redusert gyldighet og overførbarhet av resultater (Kvale, 1996).  Siden jeg har valgt å bruke 

et utforskende design på en bestemt gruppe og ikke teste hypoteser, ville endringer i 

intervjuguiden ikke nødvendigvis føre til redusert gyldighet.  Charmaz (1996) påpeker at for å 

hindre at man innhenter masse informasjon som ikke gir ny mening eller forståelse og dermed 

reduserer resultatenes gyldighet, må forskeren engasjere seg i materialet mens den innhentes. 

Forskeren må se etter ny mening, tema og spørsmål i data underveis, for deretter å utforske 

dette nærmere i senere intervjuer (Charmaz, 1996).  Forskeren må kontinuerlig sjekke ny data 

opp mot tidligere innsamlet data og jeg tok en aktiv rolle i datainnsamlingen og endret 

intervjuguiden. To spørsmål var tatt ut av intervjuguiden og ett spørsmål lagt til.  For 

eksempel ble spørsmålet «Etter at du har hørt på intervjuet, er det noen temaer du ønsker nå at 

du hadde fått mer informasjon om/utforsket mer?» tatt ut fordi det ofte ble svart på spontant 

underveis i samtalen.  Et annet spørsmål «Opplevede du noe ved arbeidsmiljøet eller 

samarbeidspartnere som hjalp eller hindret deg i å spørre og utforske traumer med dette 

barnet?» ga ingen spontane og utfyllende svar, så det ble også tatt ut.  Spørsmål fire i 

nåværende intervjuguide (se vedlegg 1) ble lagt til for å gi mulighet til å stille direkte 

spørsmål om hva som hadde skjedd i førstegangssamtalen med barnet og terapeutens tanker 

rundt det som skjedde.  Selv om jeg hadde fått masse relevant informasjon om hvordan det 

var å snakke med barn om traumer, hadde jeg ikke utforsket tilstrekkelig det unike i hver 
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første samtale sammen med deltageren i intervjuet.  Dette var viktig fordi alle 

førstegangssamtalene var veldig forskjellige og intervjuguiden måtte gi rom for å følge opp 

det unike i hver samtale for å kunne utforske nye sider ved fenomenet. 

I tillegg til endringer i intervjuguiden, var det også noen endringer i mitt perspektiv på 

fenomenet ettersom jeg lærte mer underveis i datainnsamlingen.  Kunnskapen og perspektivet 

til forskeren påvirker hva han/hun ser etter og velger ut for å gå videre med (Charmaz, 1996).  

Kunnskapsproduksjon er ikke objektiv.  Man bringer noen perspektiver til datamaterialet i 

begynnelsen, men ettersom man blir mer kjent med data kan man finne og utforske nye tema 

og vinklinger.  Man har et perspektiv og danner et utgangspunkt, men så blir dette 

perspektivet utvidet i løpet av datainnsamlingen.  Etter hvert som jeg snakket med 

terapeutene, ble jeg mer opptatt av allianse, hvordan man forstår pasientens problematikk, 

terapioppgaver (for eksempel oppgaver i første time) og intervensjoner i terapi (for eksempel 

traumeeksponering).  Dette påvirket hvilke spørsmål jeg stilte og hvilke tema jeg plukket ut 

for å utforske videre sammen med terapeutene.   

2.4 Analyse 

Alle intervjuene med terapeutene ble tatt opp på lydbånd.  Etter at intervjuet var ferdig, ble 

det transkribert kort tid etter.  Kvale (1996) anbefaler at forskeren er bevisst hvilke valg man 

tar i forhold til transkribering for å sikre gyldigheten av transkriberingen for prosjektets mål.  

Jeg har transkribert intervjuene verbatim, altså ord for ord, inkludert repetisjoner og pauser.  

Jeg har gjort dette for å kunne ivareta noe av terapeutens mening, for eksempel kan repetisjon 

vise at noe er viktig.  Fokus i min oppgave er på innholdet i det informantene forteller og 

derfor har jeg ikke inkludert detaljert beskrivelser av pauser, trykk i intonasjon eller 

emosjonelle uttrykk.   

Data var analysert fram med tematisk analyse (Braun & Clark, 2006).  Når alle intervjuene 

var transkribert, leste jeg igjennom hvert intervju flere ganger og oppsummerte tema i hver 

linje.  Jeg noterte i margen på høyre side viktige ord som informantene brukte, mine 

kommentarer til det som ble sagt og min tidlige forståelse av det som ble sagt.  Det hendte at 

jeg fant likheter mellom tekstene og da noterte jeg meg dette på et separat ark.  Jeg hadde 

disse likhetene i mente når jeg leste gjennom de resterende tekstene.  Når dette var gjort for 
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alle intervjuene, satt jeg igjen med en oversikt over data og noen tidlige temaer.  Følgende 

analysespørsmål ble formulert for den videre analysen:  

1) Hvordan beskriver terapeutene det å snakke om traumer i første samtale? 

2) Hvordan forstår terapeuter sin rolle i første samtale? 

Jeg begynte å se etter mønstre i temaene på tvers av intervjuene.  Når jeg var ferdig med 

denne prosessen, satt jeg igjen med 4 overordnede tema.  Hvert overordnet tema hadde flere 

undertema.  På dette tidspunktet begynte prosessen med å sortere intervjuene og samle utdrag 

fra tekstene som omhandlet kodene.  Jeg begynte med et overordnet tema og samlet i ett 

dokument alle utdrag som handlet om dette tema for hvert intervju.  Når alle disse utdragene 

var samlet, begynte fortolkningsprosessen for det tema.  Ideene ble utviklet og jeg begynte å 

se hvor dette overordnede tema hadde forbindelser til andre overordnende tema og subtema.  

Dette påvirket hvilket tema jeg valgte å fortolke etterpå.  Det hendte at jeg tok et subtema fra 

et annet overordnet tema og bragte det inn under det overordnede tema jeg jobbet med der og 

da.  De opprinnelige tema ble endret på ettersom jeg så nye mønstre og forbindelser i 

tekstene.  På denne måten fortsatte jeg og samle inn utdrag og fortolke tema helt til det ikke 

var flere tema å ta av og jeg hadde fått en helhetlig forståelse av data i intervjuene.  Til slutt 

satt jeg igjen med 3 overordnede tema med hver sine underordnede tema.  Jeg har valgt en 

datadrevet tilnærming til analysen.      

2.5 Etiske overveielser  

Kvale (1996) argumenterer for at etisk refleksjon er noe som skal gjennomsyre hele 

forskningsprosessen fra begynnelse til slutt.  Kvale (1996) retter søkelyset på spesielt to 

aspekter ved forskningsetikk.  Forskning skal tjene mennesket.  Gjennom økt kunnskap og 

forståelse kan vi bedre menneskets situasjon og derfor er det et viktig prinsipp at vi bedriver 

forskning som er nyttig for mennesket.  Dette har vært drøftet i innledningen.  Det andre 

aspektet han påpeker handler om hvordan forskningssituasjonen påvirker deltageren.  

Gjennom denne prosessen har det vært flere viktige overveielser underveis for å sikre at 

deltagelse ikke har ført til ulempe for informantene.  Disse drøftes nedenfor.     

REK-godkjenning foreligger for moderprosjektet (Jensen et al., 2013) som dette prosjektet 

faller innunder. Det har vært viktig å vurdere mulige konsekvenser for deltagere ved å delta i 
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dette prosjektet.  Terapeuter kunne ha positiv utbytte av å delta ved at det var en mulighet til å 

høre på og å reflektere over en tidligere terapitime med en som var genuint interessert i deres 

opplevelse og ønsket om å lære fra dem.  Samtidig kan det å forske på terapeuters opplevelse 

av første samtale være forbundet med prestasjonsangst og føre til endringer i selvbilde til 

terapeuten, både underveis i løpet av intervjuet og ved formidling av resultater i 

sluttrapporten. Derfor har det vært viktig for prosessen at jeg som intervjuer har stilt meg 

åpen, vært nysgjerrig og interessert i å lytte til terapeutenes erfaringer.  Jeg har forsøkt å 

formidle gjennom hele prosessen, fra første kontakt til det ferdige produktet, at jeg er 

interessert i deres opplevelse, og ikke å evaluere deres arbeid.  For at informanter skulle føle 

seg trygge på hva slags informasjon jeg var interessert i, har jeg hatt fokus på å gi så mye 

informasjon som mulig om prosjektet på forhånd.  Dette har vært viktig spesielt med tanke på 

at jeg brukte en semistrukturert intervjuguide.  Jeg kunne ikke forutse helt hvordan intervjuet 

kom til å bli.  For å øke denne tryggheten, fikk informantene mulighet til å se intervjuguiden 

på forhånd hvis de ønsket det.  Ingen ønsket det.  Deltagerne fikk også mulighet til å lese 

transkriberingen etter intervjuet hvis de ønsket det.  Ingen ytret ønske om det.  Informanter 

har fått skriftlig og muntlig informasjon om prosjektet og mulighet til å trekke seg uten 

begrunnelse eller ulempe for dem før skriftlig samtykke ble innhentet.   

Videre i prosjektet har det vært viktig å være bevisst mulige konsekvenser for deltagere i både 

analyse- og formidlingsstadiet.  På disse stadiene har det vært viktig å reflektere over 

representasjoner av deltagere.  Hvem sin representasjon har blitt valgt, kan deltager kjenne 

seg igjen i fremstillingen? Hadde deltager godkjent fremstillingen? Dette er spørsmål som 

Kvale (1996) reiser. Dette har konsekvenser for hvordan deltagerne ser på sin yrkesutøvelse 

og også hvordan andre terapeuter og ikke-terapeuter ser på terapeutrollen.  Samtidig er 

forskeren en del av forskningsprosessen og påvirker fortolkningen av data med sitt perspektiv 

(Smith, Flowers, & Larkin, 2009).  Jeg har valgt å analysere tekstene og formidle resultatene 

slik at deltagerne kan kjenne seg igjen i resultatene selv om de har vært gjennom en 

analyseprosess.  Ved bruk av sitater har jeg valgt og ikke omformulere teksten i stor grad for å 

la terapeutens stemme komme fram.   

Konfidensialitet har vært en viktig faktor i dette prosjektet.  Ifølge NSD er anonymt 

datamateriale informasjon som ikke kan identifisere enkeltpersoner verken direkte, indirekte 

eller via koblingsnøkkel.  Jeg har ikke brukt koblingsnøkkel og jeg har kun registrert 

anonyme opplysninger.  Informasjonen ble ikke lagret med personidentifiserbare 
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opplysninger som navn, personnummer, bostedskommune, institusjonstilknytning, diagnose, 

eller kjønn.  Siden det var ett få antall saker, hadde jeg memorert hvilken sak som var 

tilknyttet hvilken terapeut og brukte derfor ikke kodingsnøkkel.  Dette dokumentet var lagret 

på kryptert minnepenn fra NKVTS.  Denne minnepinnen var brukt kun for dette prosjektet og 

passordet har blitt lagret utilgjengelig for andre.   

I forberedelse av intervjuet var en kopi av første samtalen kopiert fra NKVTS og lagret på 

samme kryptert minnepenn fra NKVTS som foregående.  Kopiene ble ikke lagret med 

personidentifiserbare opplysninger, hverken for terapeut eller barn.  Lydopptaket fra 

intervjuet med terapeut var lagret på samme krypterte minnepenn.  Lydopptaket var 

umiddelbart slettet fra opptakermedium.  Lydopptaket var ikke lagret med moderprosjektets 

saksnummer eller med personidentifiserbare opplysninger hverken for terapeut eller barnet.  

Veileder hadde ikke tilgang til intervjuopptakene.  Opptakene ble transkribert og anonymisert.  

Etter transkribering var lydopptakene slettet fra den krypterte minnepinnen.  Veileder hadde 

bare tilgang til den anonymiserte transkriberingen av intervjuet.   

Jeg har samlet inn anonym data av flere årsaker.  Det har vært viktig å holde pasienten 

anonym for meg siden pasientens sak ikke har vært prosjektets kunnskapsinteresse.  Jeg 

spurte informantene om vi kunne holde fokus for samtalen på dem og deres opplevelse og 

ikke pasienten.  Pasienten har vært anonym for meg gjennom hele prosessen og jeg har ikke 

hatt tilgang til direkte personopplysninger (som navn, personnummer eller bostedskommune) 

eller tilstrekkelig indirekte opplysninger for å kunne identifisere enkeltpersoner.  Det har også 

vært viktig å samle inn anonyme opplysninger for å bevare deltageres anonymitet for min 

veileder.  Min veileder i prosjektet er også leder for moderprosjektet og kunne potensielt 

gjenkjent deltagere.  For å sikre deltageres anonymitet, har veileder kun hatt tilgang til 

transkriberingene.  Direkte og indirekte opplysninger om terapeuten (som 

institusjonstilknytning, kjønn, yrke, alder) og pasienten har blitt utelatt fra transkriberingene.   

Lydopptakene inneholder potensielt personidentifiserbart materiale.  Derfor var de lagret på 

kryptert minnepenn inntil transkriberingen var ferdig og så slettet.  Jeg anonymiserer alle 

deltagere i fremstillingen ved å referere til «hun» og sørge for at det ikke er noe informasjon 

som kan knyttes til person.   
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3 Resultater 

Denne oppgaven har som kunnskapsinteresse å forstå mer av hva terapeuter gjør i første 

samtale med barn som har opplevd traumer.  Jeg ønsket å få mer kunnskap om terapeuters 

tanker og refleksjoner om deres rolle i første samtale med barn som har opplevd traumer.  Det 

var tre overordnede temaer som ble analysert frem fra terapeutenes refleksjoner og disse har 

jeg kalt: 1) terapeutens mål, 2) avveining mellom å følge eller lede, og 3) å trekke veksler på 

tidligere erfaringer. Temaene har flere underordnede tema.  Temaene vil bli beskrevet og 

utbrodert nedenfor.  Alle sitater er anonymisert.  For å ivareta deltagernes anonymitet har jeg 

referert til alle deltagere som «hun».  Sitatene som er brukt er de som best illustrerer hvert av 

temaene.  

3.1 Terapeutens mål 

Terapeutene formidlet ofte spontant hva de var mest opptatt av å gjøre i første time med 

barnet.  Felles for terapeutene var at de forsøkte å: a) samle inn informasjon, b) danne en 

forståelse av barnet og barnets vansker og c) jobbe med relasjon.  Dette var ikke enten-eller 

og alle viste til at alle disse oppgavene var viktige.  Samtidig kom det frem i terapeutenes 

refleksjoner at i møte med dette barnet, så ble det ene målet prioritert foran andre mulige mål.  

Terapeutene reflekterer over at det kunne være flere ulike mål med samtalen, men at når de 

hører på samtalen igjen, så er det ett aspekt ved samtalen som står frem for dem og som de 

blir opptatt av å reflektere over.  Det betyr ikke at de ikke er bevisst andre aspekter ved første 

samtale.  De tenker at de gjør flere ting i samtalen og viser til det.  Samtidig er de klar over at 

det ikke er mulig å gjøre alt i første time og at det finns ulike veivalg.  Flere terapeuter fortalte 

om samtaler med andre barn hvor de prioriterte annerledes. 

3.1.1 Informasjonsinnhenting 

Alle terapeutene snakket om at det er viktig at de i løpet av timen får informasjon om barnets 

symptomer og kontekst.   Tre terapeuter nevnte også at vanligvis i deres praksis i dag ville de 

kartlagt viktige aspekter ved barnets fungering som suicid, rus, og vold i første time mer enn 

de gjorde i samtalen med dette barnet.  De fortalte at de ikke gjorde det i denne samtalen fordi 

barnet allerede var blitt kartlagt og de hadde fått tilgang på denne informasjonen.  
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Terapeutene ber om informasjon i løpet av samtalen for å kunne tilpasse behandlingen til 

barnet og sette inn tiltak eventuelt overfor skole eller vurdere innleggelse.   

Flere terapeuter la vekt på å få et helhetlig bilde av barnets situasjon innledningsvis.  Dette sto 

frem som veldig viktig for terapeut 1 for å få en oversikt i første samtale fremfor å fordype 

seg i enkelte tema: 

T1: Det tenkte jeg litt på i stad at, man kunne kanskje holdt seg med noen tema litt 

mer, men så samtidig tenker jeg at det er en førstegangssamtale, sånn at man faktisk går 

innom på en måte hele livssituasjonen, at man ikke går så konsentrert inn i for eksempel de 

enkelte traumeopplevelsene som vi gjorde ved de etterfølgende samtaler. Men bare for å få et 

bilde av situasjonen da. Så prioriterer man, eller man velger å få en beskrivelse, og så går 

man mer inn i detaljer og i selve…, ja i videre behandling og traumebearbeiding etter hvert.  

Så en slags oversiktssamtale. Jeg tenker at hun var jo en ungdom, som gikk på skole, og 

hadde et hjem hun bodde i og hadde venner så det blir jo litt sånn og få en oversikt over flere 

områder i livet som det sosiale, blant jevnaldrende, familiesituasjon, skolesituasjon, nåtid og 

fortid.  Men jeg tenker i hovedsak så var det førstegangssamtale for å få en slags oversikt 

over denne ungdommen, hvordan hennes liv er. 

Alle terapeutene forteller at de ikke prioriterte å få mye informasjon om traumene i dette 

første møte med barnet uavhengig om barnet ønsket å snakke om det eller ikke.  Fire av 

terapeutene forteller at i denne første samtalen så handlet det om å nevne traumet og få 

generell informasjon om traumet.  Nesten alle beskrev hvordan de tenkte at informasjon om 

traumene barnet hadde erfart kunne komme etter hvert og introduseres forsiktig.  Dette ble 

uttrykt direkte av flere:   

T2: Det tenker jeg jo for så vidt generelt at det kan være ok å benevne ting, det er ikke 

dermed sagt at man må ta det, gå dypt inn i det med en gang og jeg benevnte forså vidt 

traumene og tingene hun hadde opplevd, det nevnte jeg jo, så det tenker jeg var ryddig men 

uten å gå så mye inn i det.  

T4: Jeg tenker at kanskje, det trenger ikke nødvendigvis å bety at man går så veldig i 

dybden, men at jeg kunne ha spurt litt mer rundt det. Så uten og kanskje be henne beskrive 

hva som skjedde, bare få litt mer om følelser og tanker som hadde vært der.  

Flere terapeuter bruker samtalen som vi har lyttet til som utgangspunkt for å snakke om 

hvordan de pleier å snakke med barn om traumer i første samtale.  De gir inntrykk av at de 

pleier å be om generell informasjon om traume i første time og at mer informasjon kunne 

komme etter hvert:   
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T6: Vi skriver traumenarrativ etter hvert, så vi nærmer oss gradvis og få snakket om 

det, men først så får vi den førstesamtaleinformasjonen om hva som har skjedd, voldtekt eller 

psykisk eller fysisk overgrep, og så tar vi inn traumenarrativet.  

Et ord som går igjen i flere refleksjoner var «å tåle» eller «å takle».  Terapeutene reflekterer 

over at de er usikre i denne timen på hvordan barnet ville reagere på å snakke om traumet.  De 

var usikre på om barnet ville kunne fortsette å opprettholde evne til refleksjon i timen.  Flere 

terapeuter fortalte om dette og en terapeut uttrykker dette direkte:  

T4: For jeg tror det var noe tilbake i tid når hun kom hit da, det hadde gått en stund, 

så jeg tenker det kan være fint med litt sånn, hun ble jo litt sånn eksponert for å forholde seg 

til det og kunne ha spurt litt, “når vi snakker om det nå, begynner du å bli urolig, eller, 

kjenner du at du blir aktivert?”, bare sånn for å teste ut litt hvor hun er hen da. Om hun tåler 

å snakke om det. Eller om det blir for mye. 

To av terapeutene nevnte at det var viktigere å få informasjon om hvordan barnet reagerte på 

spørsmål om traumet enn å få detaljert informasjon om traumet.  Disse terapeutene var opptatt 

av hvordan barnet formidlet og regulerte seg selv når de snakket om traumet.  Terapeut 5 

møtte en ungdom som fortalte mye om tidligere traumeopplevelser, samtidig fokuserer denne 

terapeuten mer på å kartlegge ungdommens toleranse for å snakke om traumene gjennom 

ungdommens form heller enn innholdet i fortelling:  

T5: … jeg satt sikkert og observerte henne underveis og kartla mye mer enn bare 

spørsmålene, for jeg ser på kroppsspråket, blikket, og alt liksom når hun forteller det hun 

gjør. Så for meg blir det en viktig kartlegging da, hvor mye plager det henne, hvordan hun 

takler det, og ressursene hennes i det, hvor mye hun klarer, og hva slags behandling og tiltak 

hun trenger.   

En utfordring når barn kommer sammen med foreldre er at terapeuten kan være usikker på 

hvor mye foreldre tåler og hvordan dette påvirker hvor mye de klarer å snakke med sine barn 

om det som har skjedd og dermed hjelpe sine barn til å håndtere vanskelige hendelser.  Det er 

et spørsmål om hvor mye foreldre tåler å vite om hva deres barn har opplevd.  Terapeut 3 

forteller at i denne samtalen: 

T3: Vi har forskjellige grenser for hva vi syntes som er greit å snakke om selv og 

grenser for hva barna våre vet og hvordan vi greier eller ikke greier å snakke med ungene 

våre om det som er vanskelig.  Det er i det materiet der, i det stoffet der at for eksempel en 

behandlingsserie kan hjelpe barn og foreldre til å være mer åpne og kunne snakke sammen 

om det som er vanskelig som de kanskje ikke greier i utgangspunktet.  Da skal du jo være, hva 

heter det, du skal være ikke bare lydhør, men du skal ha litt respekt for foreldrenes grenser, 
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tenker jeg. Ja. Også får heller noe av jobben bli, å hjelpe dem til å se at barn tåler ganske 

mye hvis foreldrene tåler det. 

3.1.2 Hjelpe barnet til å forstå sine vansker 

Alle terapeutene snakket om forståelse av barnets problematikk.  Det var stor variasjon i deres 

refleksjoner om hvordan de formidlet deres forståelse av barnets problematikk til barnet i 

første samtale.  Det var spesielt 4 terapeuter som tematiserte forståelse av barnets vansker og 

hvordan de formidlet denne forståelsen til barnet og forelder.      

To terapeuter var opptatt av å gi barnet en forståelse av deres problemer knyttet til traumene 

de hadde opplevd.  De ser det som en del av deres rolle å formidle denne forståelsen til barnet 

tidlig i forløpet slik at barnet har en klarere ide om hvorfor de har kommet til BUP og hva 

man skal gjøre sammen med terapeuten.  Terapeut 6 beskriver et konkret eksempel når denne 

forståelse blir formidlet til barnet hun jobbet med.  Hun møtte et sterkt traumatisert barn som 

fortalte litt om sine symptomer.  Terapeuten forsøker å gi barnet en forståelse av hvorfor 

symptomene kommer og hva de kan knyttes til:    

T6: Ja jeg tror at jeg mest har tenkt at jeg … for hun snakker om disse skremmende 

drømmene, ja hun har en del traumer på natten og dårlig søvn, så jeg prøver egentlig å 

forklare hva det er som skjer med deg når du sover, jo da er du forsvarsløs, kroppen slapper 

av og så kommer traumene. Det er derfor hun holder seg våken på natten for å unngå å få 

disse skremmende drømmene, traumatiske opplevelsene, traumeerfaringene.  Det er 

gjenopplevelse, flashback, hun blir overaktivert av det som skjer.  Så jeg prøver å gi henne en 

forklaring på hva som skjer på natten, tror jeg. 

Foruten å gjøre linken mellom traumer og symptomer tydelig, var to terapeuter opptatt av å 

normalisere barnets symptomer.  Terapeut 1 møtte en ungdom som snakket om sine tidligere 

traumeerfaringer.  I møte med dette barnet opplevde terapeuten at det var viktig å formidle til 

barnet støtte og forståelse for det vonde som ungdommen hadde opplevd og at dette er 

normale reaksjoner på unormale hendelser:  

T1: Jeg tenkte det var veldig viktig å formidle til henne at jeg forsto godt at hun var 

plaget av de tingene hun hadde opplevd og å normalisere at store påkjenninger er noe som 

gir sår og ville prege hvem som helst som hadde opplevd det. 

I motsetning til terapeutene over, møtte terapeut 2 en yngre ungdom som ikke formidlet sin 

traumehistorie.  Når barnet ikke formidler sin opplevelse av symptomer, vansker eller 

tidligere traumeopplevelser, reflekterer terapeuten over utfordringer med å formidle 
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forståelse, skape mening og samtidig jobbe nært opp til barnets opplevelse og initiativ.  

Terapeuten forteller:   

T2: Fordi det er derfor du er her, for å snakke om det, mens her for henne ble det litt 

mer uklart for hun vet at hun er der fordi det er en del problemer, men for en ung ungdom, så 

klarer du ikke å se sammenhengen mellom din egen atferd og det at du har fått juling mange 

år på den måten da. Da tenker jeg at hun har et litt annet behov for å prate om det, sin egen 

forståelse altså, det er noe som tar litt mer tid og på en måte må modnes og snakke frem da, 

enn hvis det er en konkret hendelse som gjør at du havner der hos terapeuten, i terapi hos 

terapeuten.  Det tenker jeg er en forskjell på, de færreste har det klart for seg tenker jeg, … 

alder og kompleksiteten i det, og hvor lenge ting har pågått, og hvordan det har blitt en del av 

deg, tenker jeg også er en forskjell på… hvis du har blitt mishandlet hjemme er det blitt en del 

av deg på en annen måte enn om du har vært utsatt for en eller annen fremmed mann eller om 

det er noen som har tatt livet av seg eller noe sånt, så er det litt annerledes for det er noe som 

ligger utenfor deg … vi som voksne og psykologer kan tenke at det er noe som ligger utenfor 

henne men for henne, det er ikke den opplevelsen hun har… 

I sitatet over reflekterer terapeuten over sine arbeidshypoteser i møte med dette barnet.  

Terapeuten har en hypotese om at barnet ikke er så bevisst sammenhengen mellom tidligere 

traumehistorie og nåtidens problemer i hverdagen.  Hun er oppmerksom på hvordan tidligere 

traumer har påvirket barnet og blitt en del av barnets identitet og selvbilde. Dette vil påvirke 

hva barnet vil oppleve som nyttig å snakke om i første time.  For terapeuten var det et 

dilemma mellom på den ene siden å sette ord på traumene og introdusere det som et tema i 

første time for å danne fokus for samtalen og terapien, og på den andre siden holde seg nært 

opp til barnets problemforståelse for å gjøre samtalen relevant for barnet.   Terapeuten 

reflekterer over at i møte med dette barnet ble det viktigere å bruke tid for at barnet skulle få 

den forståelsen mellom tidligere traumer og nåværende symptomer.   

Videre forteller terapeut 2 om utfordringer når barnet kommer sammen med foreldre og danne 

et felles fokus som alle kunne samles rundt i terapien.  Terapeut 2 møtte et barn som kom til 

første time sammen med en forelder.  Terapeuten forteller om utfordringer med å formidle en 

del av sin forståelse av barnets problematikk når forelderen og barnet er sammen i samtalen 

og samtidig bidra til å skape en felles forståelse i timen.  Terapeuten beskriver hvordan noe av 

dette måtte gjøres i enesamtale med forelderen:   

T2: ... som det var nå så røyk de i tottene på hverandre hele tiden. Og da ble det ikke 

trygt for henne (barnet). Så jeg prøvde liksom å forhandle meg fram til en slags trygghetsrom, 

som jeg snakket med moren om etterpå, som gikk på å forklare barnet, at barnet hørte på 

musikk fordi det hjelper henne… ikke sant, det roer henne ned, stabiliserer henne på en måte, 
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sånne type ting da snakket jeg med henne, prøvde å forklare moren … om det gikk, er en helt 

annen sak da…men barnet trengte noen ting for å bli trygg og hva moren kunne bidra med på 

det. 

3.1.3 Å jobbe med relasjon  

Fire terapeuter reflekterer over det å skape en god terapeutisk relasjon.  Det handler om å 

skape tillit slik at barnet/ungdommen kan fortelle. De ønsker å skape en atmosfære hvor det er 

trygt å dele sine tanker, følelser og opplevelser.  Hvis ikke tryggheten er tilstede i timen, må 

terapeuten revurdere sine intervensjoner underveis avhengig av hvordan barnet responderer til 

intervensjonen.  En terapeut forteller:   

T4: «vi har jo også et sånn kartleggingsskjema som du sikkert kjenner til som 

kartlegger for forskjellige traumer da, men det er jo noen barn og ungdom kan det jo kanskje, 

fordi man skjønner at de strever så pass mye ved å være der første gangen at, så kan det være 

at man kanskje ikke man får stilt alle spørsmålene første timen. Sånn at, det er vel kanskje den 

avveiningen også mellom å lage en allianse og skape et trygt rom for å komme fram også» 

Det var spesielt to terapeuter som var opptatt av å reflektere over betydningen av en god 

relasjon i første time med barnet de møtte.  Begge terapeutene var tydelig på at relasjonen 

måtte være på plass først og at dette må jobbes med før man kan innhente informasjon og 

jobbe med å hjelpe barnet til å forstå sine plager relatert til traumene.  Samtidig kommer det 

fram i deres refleksjoner en variasjon i deres begrunnelser bak denne prioriteringen.  En 

terapeut er spesielt tydelig på at relasjonsbyggingen er det viktigste i første møte.  Hun 

reflekterer på et mer generelt grunnlag av at relasjonsbygging er viktig i alt arbeid med 

psykisk helse og at dette gjenspeiles i hennes samtale med barnet:    

T5: Jeg tror at jeg er og er fortsatt veldig opptatt av generelt i jobben da som jeg tror 

er ganske viktig i forhold til psykisk helse det er at de pasientene som kommer da at 

opplevelsen av å være alene med ting.  Jeg tenker at det aller viktigste i starten er allianse.  

Få til en arbeidsallianse sånn at man kan jobbe godt sammen, og det handler om tillit og. … 

Så jeg tenker jo at alliansen uansett er det viktigste og i den der samtalen så merker jeg at jeg 

er veldig opptatt av å ha allianse og komme tett på da.  At merker at jeg er opptatt av at hun 

får oppleve at jeg er tilstede for henne, at hun ikke er så alene, jeg er med henne og vi kan 

snakke om ting.   

Terapeut 2 reflekterer mer ut ifra hennes vurdering av hva dette barnet trenger for å oppnå et 

godt grunnlag for videre behandling. Hun har altså en mer spesifikk begrunnelse knyttet til 

dette barnets problematikk.  
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T2: Nei altså, når de kom inn så fikk jeg... og det blir en magefølelse eller hva man 

skal gjøre, så tenkte jeg at jeg måtte skape en relasjon til henne først tenkte jeg.  (pause) Altså 

det er jo sikkert masse jeg kunne utforsket mye mer, men samtidig gjorde jeg ganske tidlig et 

valg da om at jeg tenkte at vi må prøve å skape trygghet hjemme, det er liksom første pri. Det 

var det jeg gikk etter også gikk jeg ikke så mye etter informasjonsinnhenting, jeg tenkte jeg 

fikk heller vente litte grann tenkte jeg, det var det valget jeg gjorde som kjenner igjen, som jeg 

husker det. Ok, prøve å skape trygghet, stabilitet, og så får vi gjøre det andre senere. Så sånn 

sett tenker jeg ikke jeg skulle ha innhentet så mye mer informasjon der og da.   

Flere terapeuter rapporterte om utfordringer i å bygge gode relasjoner i første time når barnet 

kommer sammen med foreldre.  De forteller at foreldre er en viktig del av behandlingen og gir 

verdifull informasjon som hjelper terapeutens forståelse av barnets vansker, men at det er 

utfordrende å bygge en god relasjon med flere parter til stede.  De beskriver at de opplever det 

oppstår et dilemma, på den ene siden å bygge relasjon med foreldre og på den andre siden å få 

tak i barnets opplevelse og å bygge relasjon med barnet.  Det oppleves som at det ene valget 

går på bekostning av det andre.  Terapeut 3 møtte et barn som kom til første time sammen 

med en forelder.  Terapeuten beskriver at det var strevsomt å få barnet til å delta i timen uten 

at det gikk på bekostning av relasjon til forelderen:  

T3: Ja men det var jo veldig lite konkret det barnet delte og jeg tror at jeg har strevd 

en del for å komme forbi at mor snakket så mye, og samtidig skal man ikke være uhøflig 

heller… det er noe med å få foreldrene på lag. For det er jo en viktig bit. …  

En del av utfordringen er å gi foreldre plass til å formidle sin forståelse og samtidig få til et 

felles samarbeid om barnets vansker.  Terapeut 2 forteller om dilemma mellom å skape 

relasjon med barnet og samtidig gi plass til forelderen slik at de kunne bli med på et felles 

prosjekt om å hjelpe barnet:  

T2: Jeg måtte jo prøve å opprettholde, eller skape en god relasjon med henne (barnet) 

i den første timen, prøve å skape det med henne, … og så var det for så vidt moren som måtte 

høres ut en del, det husker jeg at jeg var litt sånn usikker på fordi… hun hadde nok kommet 

uansett med henne det tror jeg nok fordi det på et eller annet vis var pålagt det på grunn av 

Barnevernet, men samtidig måtte jeg prøve å få hun med på laget da ikke sant slik at hun 

skjønte hvor vanskelig det var for datteren, så dermed måtte hun høres ut ganske mye, så hun 

måtte få prate en del for å si det sånn. Det måtte hun.  

3.1.4 Oppsummering 

Terapeutene fortalte at de var opptatt av å få en oversikt over barnets vansker og situasjon.  

De prioriterte å få generell informasjon om traumet og hvordan barnet tålte å snakke om sin 
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traumehistorie.  De opplevde usikkerhet over hvor mye barnet kunne tåle å snakke om av sin 

traumehistorie i første time.   

Terapeutene forteller om ulike måter å jobbe med og formidle forståelse til barnet.  

Terapeutene beskriver hvordan normalisering og å knytte symptomer til tidligere 

traumeopplevelser er måter og hjelpe barnet til å få mer forståelse for det de strevde med i 

hverdagen.  Andre understreker utfordringer med å følge barnets opplevelse og samtidig 

formidle deres forståelse.   

Terapeutene forteller om viktighet av å etablere en samarbeidsrelasjon for å kunne drive 

behandling på riktig grunnlag.    

Terapeutene som møtte barn og foreldre sammen forteller om fordeler og utfordringer når 

foreldre og barn deltar i første samtale sammen.  Utfordringer kretser rundt usikkerhet rundt 

hva man kan snakke om, hvordan etablere en felles forståelse og hvordan danne 

samarbeidsrelasjoner som ivaretar både barnets og foreldres behov og perspektiv.    

3.2 Avveining mellom å følge og lede 

Alle terapeutene var opptatt av å følge barnet og tilpasse intervensjoner deretter i første time. 

Terapeutens generelle strategi gjennom timen var å respondere på måter som var nært opp til 

hva barnet presenterte.  Dette var spesielt tydelig for flere av terapeutene.  En terapeut oppnår 

dette ved og ikke å strukturere samtalen og heller følge barnets initiativ.  Terapeut 5 møtte et 

barn som formidlet veldig mye om sin opplevelse. Det er dette terapeuten gjør for å danne en 

samarbeidsrelasjon med dette barnet:  

T5: Så det jeg var opptatt av at, jeg var jo veldig fri på det tidspunktet til å bare følge 

hun veldig tett da. Sånn at jeg var veldig opptatt av relasjonsbygging der og da og å følge hun 

tett, liksom være tilstede med tanke på at hun da kunne føle seg mindre alene, ja at hun følte 

at hun hadde noen som var interessert i å snakke med henne, og gå tett på… 

For en terapeut handlet det om  å lytte til hva barnet presenterer.  Terapeut 2 møtte et barn 

som raskt presenterte til terapeuten et problem hun hadde.  Terapeuten bruker barnets 

opplevelse som utgangspunkt for samtalen:  

T2: «... det var jo hun som presenterte den kranglinga hjemme og at det var veldig 

vanskelig. Så tenkte jeg at da må vi starte der.  Det er hennes problemopplevelse, hva kan vi 
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gjøre med det, får vi til noe der så er det lettere å gå videre. Hvis jeg snakker om noe annet 

som hun ikke opplever gjelder henne egentlig, så er det et problem også» 

For de fleste terapeutene ville det å ta opp barnets traumer i første time bryte med strategien 

om å følge barnet siden ikke alle barna selv tok initiativ til å snakke om traumene de har 

opplevd. Terapeutene reflekterer i etterkant som om deres rolle er å være nærme barnets 

opplevelse og ikke komme med sine spørsmål med mindre det er noe de må.  De reflekterer at 

det er en aktiv og intensjonell handling fra deres side å følge barnets initiativ.  I løpet av 

samtalen inviterer terapeut 6 ungdommen til å fortelle om sine tidligere traumeerfaringer og 

ungdommen svarer kontant: «Ikke i dag!».  Terapeuten ser på sin rolle som å følge pasienten 

og være der pasienten er:  

T6:…ville det være helt feil å gå inn i de traumene på nåværende tidspunkt.  Jeg håper 

ikke jeg tenkte at hun skulle åpne opp veldig mye for det, fordi hun er en typisk pasient som 

går an å tenke psykoedukasjon lenge og i psykoedukasjonen så ligger det også eksponering, 

tenker jeg.  Men selvfølgelig hadde jeg fått denne traumehistorien fra henne i første samtale, 

så var det naturlig å snakke litt om det.   

3.2.1 Individuelle avveininger 

Selv om terapeuter er opptatt av å følge barnets initiativ tar de også valg om når og hvordan 

de lar seg lede av barnet.  Terapeut 2 er opptatt av å følge barnets initiativ.  Å skulle komme 

med sine spørsmål virker å bryte med terapeutens rolle om å følge barnets opplevelse og 

kunne bli oppfattet av barnet som lite hensiktsmessig i forhold til hva de tenker om sine 

vansker.  Samtidig er det et valg terapeuten tar om hva hun skal følge opp og gå videre med.  I 

denne samtalen ville det oppleves å bryte med barnets opplevelse og gå inn på 

traumehistorien, men terapeuten reflekterer at det kunne ha vært aktuelt i samtale med andre 

barn:  

T2: Ja også kunne det kanskje oppfattes litt instrumentelt hvis jeg gikk rett på. Det sier 

jeg ikke, jeg sier ikke… i andre situasjoner så ville jeg kanskje ha gjort det. 

I denne refleksjonen viser terapeuten at hun tar individuelle avveininger om når og med hvem 

hun leder eller lar seg lede. En terapeut bruker samtalen vi har lyttet til som utgangspunkt for 

å fortelle om viktige forskjeller mellom når hun følger barnet og når hun tar selv initiativ til 

intervensjoner som hun vurderer kan være hensiktsmessige for barnet.  Terapeuten forteller 

om hvordan hun kan ta initiativ til å formidle sin forståelse i møte med barn og unge som er 

ambivalente til å jobbe med sin traumeproblematikk:  
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T4: Nei jeg syntes det er viktig å prøve tidlig og skape en link mellom de problemene 

personen har nå og den hendelsen eller traumer de har da. … Så det er mye kanskje det å 

forklare og mer sånn psykoedukasjon om følelser og reaksjoner og hva traumer er. Ja en del 

sånne ting som hjelper helt i starten. Men kanskje det med å formidle det, eller viktig å 

formidle det at det er viktig å ha fokus på. Noen kan kanskje ha opplevd traumer, men det er 

ikke det de vil snakke om eller det de vil ha hjelp til. De vil ha hjelp til noe helt annet. Men at 

det kanskje er viktig å gjøre begge deler. Det at det henger sammen allikevel da. Så noen 

ganger kan unngåelsen være så sterk at de absolutt ikke vil snakke om det eller ha det fokuset 

i det hele tatt da. 

Terapeuten forteller at det er viktig å formidle til barnet hva hun tenker kan føre til positiv 

endring for barnet.  Hun forteller om en avgjørelse mellom å følge barnet og ta eget initiativ i 

forhold til hva hun mener er viktig for barnet å jobbe med.  For barn som unngår å jobbe med 

sin traumehistorie tar denne terapeuten initiativ til å formidle hva som kan være viktig å jobbe 

med for å undersøke om det er mulig å bygge terapifokus på dette.  

3.2.2 Usikkerhet rundt å følge barnets traumehistorie  

Flere terapeuter opplevde utfordringer og dilemma med å følge barnet tett på når det kommer 

til å følge barnets fortellinger om sin traumehistorie eller å ta initiativ til å få mer kunnskap 

om traumehistorien.  Terapeut 1 reflekterer over utfordringer i å følge barnet tett i første 

samtale og hvordan følge opp barnets initiativ på en god måte.  Barnet meddelte sine 

opplevelse spontant og hadde mye å fortelle til terapeuten.  Terapeuten undrer om hun får til å 

vise nok varme, støtte og empati innledningsvis for et barn som har opplevd traumer og om 

hun har gitt barnet nok plass til å komme frem med sin opplevelse.  Dette var et dilemma i 

første time hvor det var også viktig å få en oversikt over hele barnets situasjon:  

T1: jeg hører jo på en måte nå at når hun forteller om for eksempel de store 

opplevelsene, de dramatiske belastende opplevelsene hun har hatt, så dvelte vi ikke ved det. 

Vi gikk fort videre. Ja også tenker jeg at, jeg kan jo høre på stemmen min at kanskje … gir jeg 

bekreftende respons til henne? Jeg kan liksom høre at.. at stemmen min høres ikke helt sånn 

«på» ut. Men så tenker jeg at det er jo litt informasjon som går tapt i og med at man ikke ser 

kroppsspråk og sånn.  Men så samtidig tenker jeg at det er en førstegangssamtale, sånn at 

man faktisk går innom på en måte hele livssituasjonen, at man ikke går så konsentrert inn i 

for eksempel de enkelte traumeopplevelsene som vi gjorde ved de etterfølgende samtaler. 

En annen terapeut forteller om hvordan hun måtte være oppmerksom på barnets 

funksjonsnivå i løpet av timen og samtalen og innhold i samtalen måtte tilpasses barnets 
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tempo.  Noen ganger vil ikke barnet klare å regulere dette tempo selv og da må terapeuten ta 

initiativ for å sikre at samtalens tempo passer ungdommen:  

T6: Så det er for tidlig. Det er rett og slett for tidlig. Det er ikke bra fordi da vil ikke 

ungdommen, hun skal ha en dagligliv fungering også. Så man må være veldig forsiktig altså. 

Ta det i pasientens tempo. Det er ikke alltid sikkert pasienten vet hva som er riktig tempo for 

seg heller så det blir noe som terapeuten må, bruke den manualen for den er veldig riktig 

bygget opp i forhold til at pasienten skal tåle det.  Skal tåle eksponeringen.   

En terapeut reflekterer over et valg hun gjorde i begynnelsen av terapitimen om barnets 

traumehistorie.  Terapeuten valgte å referere kort til traumehistorien som var nevnt i 

henvisningen og så gå videre for å kunne etablere en god arbeidsrelasjon.  Terapeuten 

reflekterer over mulige konsekvenser av å følge opp traumeinformasjon som kommer i 

henvisningen.  Terapeuten begrunner sitt valg med at hun ikke kunne vite hvordan barnet ville 

respondere på å snakke om sin traumehistorie og konsekvensene for arbeidsrelasjon.  Hun 

forteller: 

T2: (pause).  Jeg tenker for så vidt at det kunne gått to veier. Altså det ene kunne vært 

at hun hadde syntes det var godt å få prate om det og at det hadde vært allright.  Og bare 

vært veldig konkret på det og forholder oss til «to the point» med en gang – det kunne ha vært 

veldig ok for henne.  Eller det kunne også for så vidt blitt for mye for henne, det syntes jeg var 

vanskelig å vurdere der og da. Og for meg i alle fall for meg så tenkte jeg at første pri er å 

skape en trygghet for henne sånn at ting roer seg litt ned. Det var derfor jeg valgte å ikke 

gjøre akkurat det, men det er godt mulig at det hadde vært allright for henne i første time. 

Men det var for så vidt et risikoprosjekt pluss at jeg tenkte at det var ikke der jeg skulle legge 

inn støtet med en gang… 

En terapeut møtte et barn som fortalte lite om sin traumehistorie som var nevnt i 

henvisningen.  Barnet kom til timen sammen med en forelder.  Terapeuten ble veldig 

overrasket over hennes egen væremåte i timen og la spesielt merke til hvordan hennes 

spørsmålsstil var mer vag og generell enn hun har opplevd tidligere i et forsøk på å nå fram til 

barnet og samtidig finne et felles fokus som alle kunne bli enig om å jobbe med.   I denne 

situasjonen var det utfordrende å ta initiativ og stille spørsmål samtidig var det også 

utfordrende å følge barnet.  Terapeuten forteller:  

T3: Det jeg sitter og lurer litt på,… vet ikke om å si at jeg gikk rundt grøten til å 

begynne med, men det var mye preik! (ler) Og det har det vel vært litt sånn også for å prøve å 

finne en åpning til den jenta.   
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3.2.3 Oppsummering 

Terapeutene opplever at det er viktig å følge barnets initiativ og opplevelse.  Samtidig 

forteller terapeutene om avgjørelse de tar når de skal følge barnet og når de skal ta initiativ til 

å lede barnet inn på andre spor.  Terapeutene reflekterer over utfordringer og usikkerhet med 

å følge eller ta initiativ i forhold til barnets traumehistorie.   

3.3  Å trekke veksler på tidligere erfaringer 

Flere terapeuter sammenlignet denne samtalen med andre samtaler de har hatt med barn og 

voksne som har vært utsatt for traumer.  Disse tidligere erfaringene påvirker terapeutenes 

forventninger til traumeeksponerte barn og terapeutens intervensjoner.  

Tre terapeuter opplevde barn som snakket mye og i detalj om sine tidligere traumeerfaringer 

ganske raskt i første samtale.  Når alle disse tre terapeutene hører på båndet blir de overrasket 

og forteller tidlig i intervjuet med meg om barnas motivasjon til å prate.  I deres refleksjoner 

påpeker de at disse ungdommene hadde «lyst» til å prate, og at de var «litt spesielt åpne», 

«skiller seg ut», «uvanlig», «sjeldent».  Ordene terapeutene velger når de snakker om barna 

kan tyde på at de ikke forventer at ungdom skal være klare til å prate om traumer tidlig i 

terapiforløp.  Dette er unntakene.  De forteller:  

T1: Ja så var hun veldig sånn, hun hadde mange ord og gode beskrivelser, hun hadde 

mye hun ville si, så det var ikke en vanskelig oppgave å spørre henne og hun ga veldig 

utfyllende svar og hadde lyst til å fortelle om hennes egen situasjon og hva hun hadde 

opplevd. 

T4: Hmmm, jeg tenker, ... det er nok kanskje litt som jeg husker henne også at hun er 

ganske lett å få kontakt med. At hun har lyst til å fortelle hun, virker det som. At, men hun her 

var jo ganske fort villig til å fortelle eller hang seg veldig på den, hun virket veldig fortrolig 

egentlig med å snakke om det. 

T5: Jeg husker ikke så klart for meg hva som skjedde videre, men det jeg tenkte på nå 

da underveis var at hun snakket veldig mye, at jeg fikk inntrykk av at hun hadde lyst til å 

fortelle da. Så det tenkte jeg nå at det virker som hun følte en trygghet til å dele. Det syntes 

jeg nå. 

Disse tre terapeuten sammenligner barnet de møtte med andre barn de har møtt.  De drar 

veksler på tidligere erfaring og forteller hva som er mer typisk i møte med barn som har 

opplevd traumer.  Dette preger deres forventninger til første samtale med barn som har 
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opplevd traumer.  I deres refleksjoner kommer det fram at det er mer typisk at barn unngår å 

snakke om sine traumehistorier.  Deres bakgrunn for å si noe om dette er samtaler med andre 

barn og voksne som de vurderte tok i bruk unnvikelsesstrategier. Dette er et sitat som er 

typisk for de tre terapeutene som møtte et barn som delte mye i første samtale:  

T1: Jeg tenker at hun var ganske lite unngående i forhold til å snakke om de 

påkjenningene hun hadde hatt. Jeg har jo hatt mange samtaler med mange barn og voksne 

da, som har unngått eller hatt mye mer unngåelsesstrategier i forhold til vanskelige 

opplevelser og vil helst ikke gå der, mens hun var veldig litt spesielt åpen og kunne klare å 

sette ord på det hun hadde opplevd. 

Terapeut 4 husker godt enkelte saker hvor barnet ikke hadde lyst til å snakke om sine tidligere 

traumeerfaringer selv om det var en del av bestillingen til behandling:  

T4: «Jeg hadde jo en annen jente i det prosjektet som, selv om det sto både i 

henvisningen og hadde kommet fram i kartleggingen at hun hadde opplevd en voldtekt så var 

hun jo helt sånn avvisende til å snakke om det. At det var alt mulig annet som hun strevde 

med» 

En terapeut reflekterte over at hvis man ikke tilpasser seg barnet vil de ikke fortsette i terapi. 

Hun trekker veksler på sin tidligere erfaring når hun snakker om hva man må prioritere i 

første samtale med barnet:  

T4: Men, det er stor variasjon kanskje i alle sånne første samtaler hvor kjent traume 

eventuelt er og om det fra før av er noe bearbeidet, eller ja... så det er litt forskjellig. Jeg 

hadde en sånn jente som var helt sånn, nektet helt, ville egentlig slutte når det kom fram, at 

hun hadde opplevd et overgrep. At det hjalp litt å prøve å gi henne valg om, nå har du et valg, 

en mulighet til å kunne få hjelp med det.   

Foruten motivasjon og unngåelse, snakker disse tre terapeutene om barnets relasjonelle 

fungering.  To av terapeutene som møtte ungdommer som forteller mye forbinder det til at de 

har spesielt gode relasjonelle evner: evne til å ha tillit til andre og føle seg trygg med andre.  

Disse terapeutene forventer ikke at ungdommene har lett for å dra nytte av relasjonelle 

ressurser når de skal inngå i en ny terapeutisk relasjon.  Å ha så mange relasjonelle ressurser i 

ung alder og som de kan bruke i forhold til terapeuten tenker terapeutene er sjeldent.  

Terapeut 5 forteller: 

T5: Hun var veldig meddelsom og åpen og jeg tenker at hun har veldig mange 

ressurser i forhold til det da for hun klarte å være sint og sette grenser og være tydelig 

overfor forelderen da og overfor meg og. Opplevde jeg at hun var veldig tillitsfull, fortalte 
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åpent og det er ikke så ofte det tenker jeg. At noen som har opplevd sånne ting og faktisk sier 

til den som gjør det ”du er dust” liksom og ”det her får du ikke lov til, det finner jeg meg ikke 

i, jeg flytter” og blir sint. Det er sjeldent tenker jeg. Hun hadde veldig gode ressurser på det 

tenker jeg. 

Terapeut 4 hadde også forventet at ungdommen hun møtte ikke skulle ha så gode relasjonelle 

ressurser og at det kom til å være nødvendig å jobbe med allianse i mye større grad gjennom 

forløpet: 

T4: «hun beskriver jo at hun egentlig er en jente som kan bli voldelig og aggressiv og, 

men at... sånn i samtalen så fremstår hun veldig sånn imøtekommende egentlig og... så jeg 

tenker at hun er en jente som ganske raskt gir en følelse av å være, at vi er på lag. Så hun har 

ikke noe fiendtlighet eller noe sånn... hun er ikke noe vanskelig syntes jeg når jeg snakker med 

henne. Hun var så pass vennlig og allright og sånn gjennom hele løpet husker jeg… for jeg 

tror jeg forventa mer at hun kunne ”switche” om og blir mer litt sånn, ja det skjedde ikke.  

Hun var ikke helt heller det ustabile, dramatiske, men det var nok rett og slett det at hun 

kunne bli så sint av visse situasjoner at hun, at det trigga henne veldig. Men det… nei så det 

var en blanding av at hun hadde en del ressurser tror jeg, at det var, at det er noe hun har fått 

med seg på veien, men egentlig ganske alvorlig når man blir så voldelig.» 

Disse tidligere erfaringene med andre klienter er med på å danne grunnlag for terapeutenes 

tanker om hvordan de kan tilpasse intervensjoner til traumatiserte barn. Terapeut 4 og 5 møtte 

barn som snakket mye om sine traumer, men terapeutene drar veksler på tidligere erfaringer 

når de forteller om hvordan de tilpasser seg dette barnet.   Terapeut 5 forteller at hun tilpasser 

seg barnet i første time avhengig av hvor klar barnet er til å snakke om hennes problematikk:  

T5: Ja for nå var dette første samtale og da og kom fort inn på ting, med andre så må 

man jo kanskje ta flere hensyn da hvis dem ikke er så klar til å fortelle om det og de ikke ser 

sammenhenger selv til andre symptomer og sånn, eller at jeg tenker hvis det er mer sånn 

PTSD symptomer og så vil det jo kanskje være masse unnvikelse i å snakke om det eller 

opplevelse av dissosiative opplevelser i timen, der man kanskje må jobbe mer med 

stabilisering og sånn.   

En annen terapeut fokuserer på å hjelpe barnet til å ha fokus på traumet i et forsøk på å 

motivere barnet til å delta i terapi slik at det oppleves relevant for dem.     

T4: Ja... det blir jo kanskje det å prøve å gjøre det relevant til det livet de har nå 

tenker jeg. … prøve å motivere og prøve å inspirere de til å ta et valg, om å tørre det. Og så 

kanskje du om fire måneder føler deg mye bedre igjen, eller tre måneder, mens hvis du ikke 

gjør noe med det så har du det kanskje på samme måte om et år igjen. Det å prøve å motivere 

og, til å prøve å orke noe som er litt ubehagelig for å få det bedre. Så det er en del sånn 
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motivering og trygging og informasjon, men det er nok litt viktig å prøve at de tar litt 

selvstendige valg og om det her vil jeg prøve å ta en sjanse på.  

Alle terapeutene forteller om hva de har lært av gjennom sin karriere.  De nevner ulike kilder 

til læring som forskning, teori, å ha gått på kurs for å lære teknikker, egen terapi og personlige 

erfaringer.  Samtidig vektlegger nesten alle terapeutene erfaring med pasienter som veldig 

viktig for deres utvikling som terapeut og hvordan de kan møte pasienter.  En terapeut 

forteller:  

«Nei så jeg syntes mye kommer med erfaring og tid og variasjon i pasienter og at noe 

kan også gjenta seg og, at flere kan ligne på hverandre i hvordan de reagerer og det gir jo litt 

mer trygghet og mestring rundt det.» 

For en terapeut ble en utfordrende sak en viktig kilde til læring for hvordan hun kunne møte 

barn og unge som har opplevd traumer:   

«jeg husker jeg hadde en klient, en voksen klient altså, som hadde for så vidt en del 

traumatiske erfaringer og jeg husker at klienten sa sånn at hvis skal jobbe med ungdommer, 

det er helt umulig sa klienten for de skjønner ingen ting av hva som skjer med seg… det 

husker jeg at klienten sa!  Hadde en samtale med klienten om det kunne ha hjulpet hvis hun 

hadde kommet i behandling tidligere, jeg husker jeg hadde en sånn klar ide om kaos inne i 

meg og da hadde jeg ikke forstått noen ting og ingen ting hadde vært til hjelp… og det er et 

kunststykke med barn og ungdom for de må føle at det hjelper eller så gidder de ikke å gå dit, 

det kan ikke være for mye for da vil de ikke for da er det for ubehagelig, det er for smertefullt, 

så det er hele tiden en ekstrem balansegang i det …» 

3.3.1 Oppsummering 

Terapeutene sammenligner samtalen vi lyttet til med deres tidligere erfaringer og 

forventninger om hva barn har motivasjon og evner til å fortelle om i første samtale.  De 

beskriver barn og ungdom som viktige kilder til læring for deres virke som terapeuter.  
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4 Diskusjon 

I denne oppgaven ønsket jeg å få mer kunnskap om terapeuters refleksjoner om hva de gjorde 

i første samtaler med barn som har opplevd traumer.  Intervjuene ble analysert med tematisk 

analyse og tre overordnede tema ble analysert frem for å belyse terapeutens erfaring med 

første samtale i terapi.  Det første tema handlet om terapeutens mål i møte med barnet.  Det 

andre tema handlet om terapeutens strategi for å oppnå disse målene.  Det siste tema 

omhandlet terapeutens tidligere erfaringer med å møte barn som har opplevd traumer.  

Generelt sett kan disse resultatene sammenlignes med teori og forskning om 

terapeuthandlinger i første time (Svendsen & Toverud, 2009; Hansen, 2011; O’Reilly et al., 

2015), intersubjektivitet (Hansen, 2000) og terapeututvikling (Rønnestad & Skovholt, 2013). 

Jeg vil drøfte resultatene i lys av tre tema:  

På hvilken måte er terapeutenes mål for første time og de strategiene de tar i bruk hjelpsomme 

eller ikke hjelpsomme i arbeid med traumatiserte barn? 

Hvordan forholder de seg til barnets initiativ eller mangel på initiativ til å snakke om traumer 

i første time og hvordan henger dette sammen med studier og kunnskap om 

traumebehandling? 

Hva trekker de veksler på i sine tanker om hvorfor de går frem som de gjør, sett i lys av 

studier om terapeututvikling?   

4.1 Terapeuthandlinger i første time: hva prøver 

terapeuter å få til og hvordan går de frem 

Overordnet så var det likheter mellom terapeutenes refleksjoner om terapeuthandlinger i 

første time.  Samlet så fortalte terapeutene at det var viktig i den første samtalen og på ulike 

måter få mer informasjon om barnet, danne og formidle en forståelse av barnet og dets 

vansker og jobbe med å etablere en god relasjon.  Disse beretningene om terapioppgaver i 

første samtale samsvarer i noen grad med terapioppgaver som har blitt identifisert i 

litteraturen som informasjonsinnhenting, etablere terapifokus og etablere bånd.   

Samtidig var det noen oppgaver som var viktigere enn andre ut ifra hvordan samspillet 

utviklet seg med barnet.  Disse resultatene er sammenlignbare med en studie om terapeuter 
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som Svendsen og Toverud har gjennomført (2009).   I deres studie analyserte de frem to 

forståelsesrammer som kunne beskrive hvordan terapeuter forstår sin rolle i innledningsfaser 

av barneterapier: gjensidighetsdiskursen og observasjonsdiskursen.  Det ble lagt vekt på 

hvordan terapeutene har forskjellige diskurser tilgjengelige til en hver tid.  Samtidig presiserer 

de at det ikke betyr at terapeutene ikke var klar over den andre diskursen, men at i samtalene 

med dem så hadde terapeutene i hovedsak én forståelsesramme tilgjengelig.  Terapeutens 

mest tilgjengelige diskurs påvirket hva slags språk og tenkning terapeuten brukte for å 

beskrive sine erfaringer.  I deres studie så de at noen terapeuter hadde fokus på å fortelle om 

hvordan de utviklet kontakt og relasjon med barnet innledningsvis.  Andre terapeuter 

formidlet mest hvordan de tilrettela for terapi ved å danne seg en forståelse av barnets vansker 

gjennom observasjon og fortolkning av barnet.  En forskjell fra Svendsen og Toveruds (2009) 

studie er at terapeutene i dette prosjektet reflekterer at de var bevisst over andre dimensjoner 

som de kunne ha utviklet i samtalen.  De hadde tilgjengelig andre diskurser, men beskriver at 

de valgte å fokusere på en dimensjon fremfor noen andre.  Det var variasjon i begrunnelsen 

for dette valget.  Noen reflekterte på et mer generelt grunnlag som kan gjenspeile viktige 

teoretiske føringer i faget, mens andre reflekterte som om det var møte med dette unike barnet 

som gjorde at de fokuserte på en dimensjon fremfor andre.   

Terapeutene reflekterer på måter som ligner Svendsen og Toveruds (2009) 

gjensidighetsdiskurs: de forteller at de er opptatt av å etablere en relasjon med barnet gjennom 

tillit og å skape en trygg atmosfære for barnet. De beskriver hvordan de bygger relasjon 

gjennom å la seg påvirke av barnet og tilpasse intervensjonene deres deretter slik at barnet er 

med på prosjektet.  En forskjell fra Svendsen og Toveruds (ibid.) studie er at terapeutene 

forteller om fordeler og utfordringer med alliansebygging når foreldre er med i samtalen.  

Svendsen og Toveruds (2009) andre forståelsesramme, observasjonsdiskursen, kan også 

belyse terapeutenes refleksjoner i denne studien, men den kom ikke så tydelig fram som 

gjensidighetsdiskursen og det var noen forskjeller.  Gjensidighetsdiskursen i Svendsen og 

Toveruds (2009) handlet om hvordan terapeuter tilrettelegger for terapi ved å danne en 

forståelse av barnet gjennom å observere barnet og fortolke barnets handlinger og uttrykk.  

Terapeutens forståelse beskrev barnets intrapsykiske fungering og det ble brukt ord som 

psykisk forsvar, ressurser, symboliseringsevne og kontaktevne.  I denne diskursen var 

terapeutens rolle forstått som en som kan hjelpe gjennom å fortolke og forstå gjennom å 

observere barnet.  Terapeutene i denne studien reflekterer litt annerledes enn det som 

fremkommer i Svendsen og Toverud (2009).  De er mer opptatt av å spørre etter informasjon i 
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løpet av samtalen slik at de hadde data for å danne en forståelse av barnet.  Terapeutene i dette 

prosjektet hadde i større grad en forståelse av barnets vansker i lys av barnets kontekst enn 

deres intrapsykiske fungering.  Terapeutene reflekterte heller ikke i like stor grad over sin 

observerende rolle med unntak når det gjaldt traumehistorien.  I forhold til traumehistorien 

var terapeutene opptatt av å observere om barnet tålte å snakke om sin traumehistorie.  I 

tillegg var det noen terapeuter som reflekterte at deres rolle var å formidle sin forståelse 

direkte til barnet gjennom normalisering og å knytte barnets symptomer opp mot barnets 

historie, ikke bare å observere og fortolke.  Samtidig var det variasjon i hvorvidt terapeuter 

fortalte om å formidle forståelse til barnet i første time.  Videre var det generelt ikke så viktig 

for terapeutene å få mer enn generell informasjon om traumet i første samtale.  Sett i lys av 

forskning på traumer og PTSD kan det være viktig å etablere et samarbeid som tar 

utgangspunkt i å bearbeide traumeminnet.   

Det er viktig å påpeke at metodeforskjellene mellom mitt prosjekt og Svendsen og Toveruds 

(2009) studie kan ha bidratt til forskjeller i terapeuters refleksjoner om innledningsfaser.  I 

min studie var fokus på første samtale i tillegg til at terapeuten og jeg lyttet til første samtale, 

mens Svendsen og Toverud (2009) brukte de fem første timene som utgangspunkt for en 

samtale om innledningsfaser.  De lyttet ikke til en terapisamtale.  Det kan tenkes at 

terapeutene i deres prosjekt reflekterte mer generelt ut ifra det de kunne huske av 

terapitimene.  Barna i sakene i min studie var eldre (11-18 år versus 5-9 år) enn i deres 

prosjekt.  Barn i ulike aldre har ulike utviklingsnivåer for å delta i samtale (Haavind, 2016) og 

dette kan ha påvirket hvordan terapeutene tilpasset sine intervensjoner.  Tilslutt, terapeutene i 

Svendsen og Toveruds (2009) studie identifiserte seg med en interpersonlig dynamisk 

tilnærming noe som kan reflektere at de var mer opptatt av den observerende terapeutrollen 

enn terapeutene i mitt prosjekt.    

4.2  Å følge barnets initiativ 

Terapeutene var generelt opptatt av å bruke en strategi hvor de følger barnet og tilpasser deres 

intervensjoner til barnets initiativ.  Samtidig var det usikkerhet knyttet til å følge eller ta 

initiativ rettet mot barnets traumehistorie.  Disse resultatene kan ses i sammenheng med det 

intersubjektive og utviklingsrettede perspektivet hvor det er viktig å komme i en dialog med 

barnet og jobbe tett opp til det som barnet presenterer.  
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Terapeutene forteller om hvordan de jobbet for å tilpasse timen til barnet og det barnet kom 

med, uten å gå inn på traumene med mindre barnet presenterte det selv.  Terapeutene jobbet 

med en fleksibel og individuell tilpasset stil til barnet.  Dette kan muligens reflektere et 

intersubjektivt perspektiv på grunnleggende prosesser i terapi.  Terapi kan forstås som en 

konstruerende prosess hvor ny mening eller forståelse blir skapt gjennom at partene inngår i et 

samspill hvor man deler følelser, tanker, og oppmerksomhet (Hansen, 2000).  For å være en 

intersubjektiv deling må delingen handle om den andres subjektivitet, altså man må se den 

andre som et avgrenset subjekt og se hva som er deres opplevelse og prøve å forstå den 

(Torsteinsson, 2000).  Man prøver å oppleve det samme, selv om det «samme» uttrykkes litt 

forskjellig (ibid.).  I forhold til terapi, handler det om at terapeuten og barnet er en del av en 

relasjon og i dialogen dem imellom har de en felles oppmerksomhet på barnets vansker.  For 

mange er denne måten å være sammen på en forutsetning for terapi (Hansen, 2000).  Flere 

terapeuter i dette prosjektet opplevde at dette var en forutsetning for terapi med det barnet de 

møtte.  Det ble viktig å følge barnet tett og begynne nært opp til barnets egen forståelse av 

sine vansker som utgangspunkt for terapi.  Samtidig var det flere terapeuter som fortalte at de 

tok valg om hva de skulle følge opp eller lede barnet inn på.  Noen terapeuter snakket om å ta 

individuelle avgjørelser når de skulle følge barnets initiativ og når de selv tok initiativ til å 

lede barnet inn på nye spor selv om det var litt på siden av barnets egen representasjon av sin 

opplevelse. 

Et spørsmål som reiser seg i terapi med barn som har opplevd traumer, er hvor mye barnets 

traumehistorie skal være fokus for samarbeidet og hvordan etablere et samarbeid om dette, 

spesielt når barn ikke snakker om sine traumeerfaringer.  Hansen (2000) argumenterer for at 

det er ulike måter å jobbe med traumehistorien hos barn og at dette er avhengig av hvordan 

barnet og ungdommen evner å representere traumet.  Noen barn vil kunne jobbe med historien 

ved å uttrykke følelser og tanker gjennom språk, mens andre barn kan ha behov for, i alle fall 

i begynnelsen, å representere sin historie og vansker gjennom ikke-språklige uttrykk som 

kroppslig symptomer, (ibid.), lek eller tegning. I likhet med Hansen (2000) forteller 

terapeutene i prosjektet om ulike måter å jobbe med barnets traumeerfaringer i terapi.  Noen 

jobber med barnets traumer gjennom språk når barnet forteller om sin historie.  Andre 

forteller at de kan ta i bruk intervensjoner rettet mot motivasjon, psykoedukasjon og 

stabilisering med stressmestringsstrategier hvis barnet unngår å snakke om sin traumehistorie.  

Andre forteller at de ikke har barnets traumer som fokus for deres intervensjoner hvis ikke 

barnet tar det opp selv.   
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Foruten intersubjektivitet, tilstreber mange å tilrettelegge for utviklingsrettede samtaler med 

barn og unge.  Barn har ulike forutsetninger for å delta i samtale og et utviklingsrettet fokus 

handler om å finne måter å representere barnets opplevelse (Haavind, 2016).  

Representasjonene man utvikler sammen med barnet må være betydningsfulle for barnet og 

være nært knyttet opp til barnets egen erfaringsverden (ibid.).  Dette blir utgangspunkt for 

terapien og samtalene med terapeuten (ibid.), selv om det tilsynelatende ikke samsvarer med 

henvisningen.  Begrunnelsen for dette er at det er der barnet er i sin utvikling og evner å 

representere seg selv i dette øyeblikket (ibid.).  I utviklingsrettede samtaler vil man kunne ta 

utgangspunkt i det barnet klarer å representere for å bygge samtalevaner, og etter hvert kan 

barnet og terapeuten nærme seg det barnet strever med (ibid.). Terapi handler om å få en 

mulighet til å reorganisere sin historie og få ny mening gjennom nye erfaringer i samspillet 

her og nå (Hansen, 2000).    I likhet med Hansen (2000) og Haavind (2016) reflekterer 

terapeutene over barnets forutsetninger for å snakke om traumer, men det handler ikke bare 

om barnets evne til å representere traumet.  De trekker fram hvor mye barnet tåler å snakke 

om traumet og barnets evne til selvregulering.  Videre reflekterer terapeutene over ulike 

forutsetninger barnet har med seg for å inngå i samtaler om sin traumehistorie som 

motivasjon, unnvikelse, relasjonelle evner og hvor mye traumet har vært bearbeidet fra før.  

Terapeutene tar hensyn til blant annet disse faktorene i avgjørelser om hvorvidt de skal følge 

eller lede barnet.             

Utover vansker med å representere sine opplevelser, kan barn og unge trenge visse 

forutsetninger for å snakke om sine vonde og vanskelige opplevelser i terapi.  En norsk studie 

(Jensen, Gulbrandsen, Mossige, Reichelt & Tjersland, 2005) viste under hvilke betingelser 

barn kunne snakke om traumatiske hendelser.  Blant annet trengte barn at det åpnet seg en 

mulighet for å dele og dette kan initieres ved at en voksen spør direkte om et traume har 

skjedd (ibid.).  I tillegg kan barn som har opplevd traumer ha vansker med tillitsrelasjoner og 

føle på skam og skyld.  Ved å ta opp traumet som tema gir terapeuten barnet en mulighet til 

og utforske og endre på uhensiktsmessige tanker om seg selv og andre. Videre, utvikler noen 

barn unnvikelsesstrategier i etterkant av traumer.  Dette er et symptom på PTSD for å unngå å 

gjenoppleve traumet.  Ved at terapeuten retter fokus på barnets traumehistorie tidlig i forløpet 

modellerer terapeuten at det er mulig å finne alternative mestringsstrategier for vanskelige 

opplevelser.  Hvis barnets traume er et tema i terapien, får barnet en mulighet til å lære 

alternative mestringsstrategier og alternative tanker om seg selv og andre ved at terapeuten 
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ikke modellerer unngåelse.  Dette er i tråd med anbefalinger fra kognitive atferdsterapier for 

barn med PTSD (Ehlers & Clarke, 2000; Silverman et al., 2008).   

4.3 Viktige kilder til terapeututvikling: ny kunnskap 

og erfaring 

Terapeutene i dette prosjektet forteller om hvordan deres tidligere erfaringer med andre barn 

som har opplevd traumer, var med på å forme deres forventninger til nye barneklienter.  I 

forhold til terapeututvikling ser man at terapeuter gjennomgående understreker viktigheten av 

å lære fra pasienter (Orlinsky & Rønnestad, 2013; Rønnestad & Skovholt, 2013).  Erfarne 

terapeuter rapporterer at det er mange kilder til deres utvikling som forskning, teori, 

veiledning, kollegaer, men at klienter er den viktigste kilden til deres utvikling (ibid.).  Dette 

kan gjenkjennes også i terapeutenes fortellinger i dette prosjektet.  De rapporterte om flere 

kilder til læring, men de reflekterte som om erfaring med pasienter var det som var mest 

betydningsfullt for deres utvikling på nåværende tidspunkt.  Tidligere klienters reaksjoner på 

hva de gjorde, var viktige erfaringer som terapeutene lærte fra.  Disse tidligere hendelsene var 

med i deres beskrivelser om hvordan de tilpasset sine intervensjoner til barnet de møtte i 

samtalen vi lyttet til.   Dette er i tråd med en stor studie av terapeuters erfaring med terapi 

(Rønnestad & Skovholt, 2013).  I deres datamateriale ser de at i tidlige faser av 

terapeututvikling (studentfasene), er man mest opptatt av blant annet å tilegne seg formell 

kunnskap gjennom for eksempel å lese.  Gradvis og etter hvert som man får erfaring, øker 

kunnskapsmengden og evnen til kognitiv kompleksitet.  Terapeuters fokus skifter fra 

tilegnelse av kunnskap til å ha en mer organiserende og reflekterende tilnærming til kunnskap 

(ibid.).  Mer konkret betyr det at med erfaring får terapeuter en bedre evne til å integrere 

kunnskap slik at de kan skille vesentlig fra uvesentlig informasjon.  I tillegg reflekterer 

erfarne terapeuter mer over deres terapeutiske evner enn nybegynnere (ibid.).  Dette kan 

gjenkjennes i noen grad terapeuters refleksjoner i dette prosjektet.  Terapeutene refererer i 

mindre grad til teorier, studier eller egen teoretisk ståsted i sine refleksjoner.  Istedenfor 

trekker de frem hvordan noen mål og oppgaver ble viktigere enn andre mål i deres møte med 

akkurat dette barnet.  

Rønnestad og Skovholt (2013) nevner at deres datamateriale ikke gir informasjon om hva 

slags prosesser inngår i kognitiv kompleksitet, for eksempel om erfarne terapeuter bruker 

heuristikker eller gjør veloverveide analyser av ulike datakilder for å ta kliniske beslutninger 
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(ibid.).  Dette prosjektet kan heller ikke si noe om hvorvidt terapeuter tar i bruk implisitte eller 

veloverveide beslutningsprosesser.  Et annet spørsmål kan være hvordan og i hvilken grad 

terapeuter integrerer ny kunnskap i deres eksisterende kunnskapslager, og hvorvidt de tar i 

bruk ny kunnskap når de skal ta beslutninger.  Det kan kanskje oppstå et dilemma mellom 

usikkerhet knyttet til å bruke ny kunnskap versus å dra veksler på mer kjent kunnskap.  Flere 

terapeuter reflekterer at en viktig del av deres utvikling som terapeut har vært å få erfaring 

med hvordan de kan bruke kunnskap og teknikker i samspill med klienten. 

Terapeuthandlinger må ses på som mer enn å utøve teknikker (Rønnestad & Skovholt, 2013; 

Cohen et al., 2006).  Dette er en viktig læring som har skjedd i deres utvikling som terapeut.   

Samtidig er det å tilegne seg kunnskap om ulike teorier, modeller og teknikker en måte å 

utvikle seg som terapeut (Duncan, 2014).  Et eksempel som kan belyse dette er at noen av 

terapeutene i studien var opptatte av å snakke om tilrettelegging for utvikling av en god 

relasjon.  I etablering av god relasjon har de vektlagt en trygg og tillitsfull situasjon for at 

barnet kan komme frem.  Som sett i allianselitteraturen innledningsvis, er etablering av bånd 

et aspekt av å danne en arbeidsrelasjon med klienter.  Studier tyder på at allianse er viktig for 

utfall i barneterapier, men Zack og medforfattere (2007) understreker at det er usikkert 

hvordan allianse utvikler seg over tid i barneterapier.  Det er et åpent spørsmål om noe må til 

og eventuelt hva som må til først, for å etablere en samarbeidsrelasjon.  Noen forfattere har 

påpekt viktigheten av første inntrykk i arbeid med ungdom (Meeks & Bernet, 2001).  Andre 

argumenterer for at relasjon og intervensjoner må ses i sammenheng og at allianse bygges ut 

ifra en interaksjon mellom relasjon og teknikker (Horvath, Del Re, Fluckiger & Symonds, 

2011).  Samtidig reflekterte terapeutene ulikt omkring om etablering av god relasjon.  De 

tenkte også ulikt om hvorvidt de skulle formidle deres forståelse av barnets vansker til barnet 

i første time.  Variasjon i terapeutenes refleksjoner kan forstås i lys av at terapeuter i deres 

utvikling har opplevd ulike erfaringer (med pasienter, egenterapi) og kommet i kontakt med 

forskjellige miljøer som gjør at de fokuserer mer på en oppgave enn de andre terapeutene 

(Rønnestad & Skovholt, 2013).  McLeod (2014) foreslår en metafor for terapeututvikling som 

sammenligner terapeuters utvikling i faget som en lærling som mestrer sitt håndverk for å bli 

svenn og så mester.  For å kunne utvikle seg i faget og lære sitt håndverk, må håndverkeren 

søke nye kunnskaper og tilegne seg nye erfaringer og ferdigheter fra forskjellige 

læringsmiljøer for å kunne håndtere flere forskjellige type oppgaver.  Gjennom sin 

utviklingsvei i faget kan terapeutene som deltok i dette prosjektet ha kommet i kontakt med 
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ulike diskurser på forskjellige tidspunkter i deres karriere som gjør at ulike tenkemåter 

kommer frem i intervjuene.   

Det som var slående ved resultatene, var at terapeutene var overrasket at noen ungdommer 

hadde lyst til å snakke om traumet sitt i første time.  Terapeutene reflekterte ikke på denne 

måten hvis de møtte et barn som ikke delte sin traumehistorie.  Det var mer som om dette var 

i tråd med terapeutens generelle forventninger.  At terapeuter er overrasket at noen barn 

snakker om sin traumehistorie kan være interessant i lys av kilder til læring og utvikling.   

Terapeutens forventninger til klienter er interessant sett i lys av kilder til terapeututvikling 

fordi flere forskere hevder at det er negative terapiprosesser hvor klienten ikke opplever 

endring som fører til at terapeuter utvikler seg (Duncan, 2014).  Rønnestad og Skovholts 

(2013) modell om terapeututvikling foreslår at det er vanskelige terapiprosesser som fører til 

terapeututvikling fordi det utløser mer refleksjon hos terapeuten.  Vanskelige erfaringer hvor 

terapeuten opplever ikke å mestre fører til økt refleksjon over hvilke faktorer som bidro til 

vanskelige prosesser (ibid.).  En mulig konsekvens av dette kan være at terapeuter ikke er like 

oppmerksomme på læringsutbytte av gode terapiprosesser og at gode erfaringer kan være 

utgangspunkt for terapeututvikling.  Orlinsky og Rønnestad (2013) har også sett på 

terapeuters erfaring med kvantitativ metode.  Ut ifra deres data foreslår de at terapeuter kan 

også lære fra positive terapierfaringer, eller erfaringer som ikke er så overveldende at de 

stagnerer terapeutens utvikling.  Tankegangen bak dette er at positive terapierfaringer bidrar 

til terapeututvikling ved at hvert nye møte med en klient er en ny test av terapeutens kliniske 

kunnskaper og ferdigheter (ibid.).  Det blir en mulighet til å se hvordan terapeuter kan tilpasse 

sin ekspertise til nye situasjoner på en fleksibel måte i øyeblikket.  Denne erfaringen kan 

kanskje påpeke i hvilken grad terapeutens kunnskap er tilstrekkelig for situasjonen og 

hvorvidt det er behov for å tilegne seg annen type kunnskap.  For terapeutene i dette 

prosjektet virket det ikke som om gode terapiprosesser utløste merrefleksjon om hva som 

kunne vært hensiktsmessig for klienten.  Duncan (2014) gir et eksempel på hvordan læring fra 

positive terapiprosesser kan være hensiktsmessig.  Duncan (ibid.) påpeker at klienter ikke 

alltid er klar over at positiv endring har skjedd.  Hvis ikke terapeuten påpeker hvordan 

klienten har utviklet seg kan man gå glipp av en mulighet til å etablere at endring har skjedd. 

Uten refleksjon over positive terapiprosesser kan man gå glipp av dette.          
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4.4 Metodologiske refleksjoner og begrensninger 

ved studien 

Kunnskapsproduksjon er ikke objektiv og er påvirket av alle parter som er med i prosessen 

(Kvale, 1996).  Sånn sett er intervjueren en del av metoden.  Kvale (1996) argumenterer for at 

intervjuing er håndverk som avhenger mye av vurderingene til intervjueren.  Jeg har begrenset 

intervjuerfaring, så dette har påvirket intervjuene og spørsmålene som har blitt stilt og dermed 

kunnskapen som kunne utvikles.  Spørsmålene har ikke alltid vært like tydelige og det har 

vært utfordrende å vite hva og hvordan jeg skulle følge opp deltageres ytringer for å besvare 

forskningsspørsmålet.  En del av dette handler om at jeg er novise og ikke har samme 

kunnskaps- eller erfaringsgrunnlag som terapeutene.  Det kan tenke seg at en mer erfaren 

terapeut og intervjuer hadde fått fram andre nyanser eller problemstillinger enn det jeg kunne.  

For å kunne følge opp deltagernes ytringer på best mulig måte, har det vært viktig med 

bakgrunnskunnskap og diskusjoner med veileder om mulige veivalg i samtalen.  

Bakgrunnskunnskapen har hjulpet til å forstå fenomenet og hva deltagerne har fortalt om.  

Dette har hjulpet meg til å ta veivalg underveis i intervjuene slik at jeg kunne følge opp 

ytringer med relevante spørsmål i forhold til kunnskapsinteressen.   Bakgrunnskunnskapen, 

som er en del av intervjuerens perspektiv, er beskrevet i introduksjonen.  I tillegg tilstrebet jeg 

å være så åpen som mulig med terapeutene om prosjektets kunnskapsinteresse og 

forskningsspørsmål for å gi terapeutene tillit til at jeg var interessert i deres erfaring og ikke 

evaluere deres arbeid.   Videre har resultatene blitt analysert frem av en student som er del av 

en læringsinstitusjon og som har fått kunnskap gjennom utdanning at det er viktig å kartlegge 

for traumer hos barn innledningsvis.   Dette kunne ha påvirket resultatene ved at jeg ikke 

klarte å fange opp fullt ut kompleksiteten eller meningen bak terapeutenes refleksjoner eller 

overtolket deres ytringer.   

4.4.1 Reliabilitet 

Begrepene reliabilitet og validitet er måter å evaluere kvantitativ forskning og må gjøres 

relevant for kvalitativ forskning (Kvale, 1996; Willig, 2001).  En måte å forstå reliabilitet, 

eller pålitelighet, på i kvalitativ forskning er hvorvidt man kan stole på at prosjektet har 

samlet inn data på en stabil («konsistent») og nøyaktig måte (Mason, 2002).  Jeg har 

etterstrebet å verifisere data underveis i prosjektet for å øke prosjektets pålitelighet.  I 

intervjufasen forsøkte jeg å utforske uklarheter i intervjuet ved å spørre terapeuten og be dem 
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utdype mer.  Gitt at dette var en studentoppgave, var det ikke mulig å ha flere forskere til å 

sjekke over transkribering og analysere data.  For å sikre pålitelighet av transkriberingene har 

intervjuene blitt lyttet til 2 ganger.  For å øke resultatenes pålitelighet og konsistens har 

prosjektets veileder, som har kunnskap og erfaring med kvalitativ metode, lest gjennom 

intervjuene og bidratt i diskusjoner om analysen for å redusere skjevheter og intuitive 

tolkninger av data.  I fremstillingen av prosjektet har jeg forsøkt å gjøre så eksplisitt som 

mulig metoden jeg har brukt og konteksten som mine fortolkninger har sprunget ut fra.   

4.4.2 Validitet og generaliserbarhet 

Validitet, eller gyldighet, i kvalitativ forskning kan ses på som hvordan man har kommet frem 

til en fortolkning av resultatene fremfor andre (Kvale, 1996).  Generaliserbarhet i kvalitativ 

forskning er på grunnlag av erfaring (Willig, 2001; Kvale, 1996).  Kvalitative studier 

beskriver og belyser en erfaring med et fenomen og gitt at noen har hatt denne erfaringen, kan 

det tenkes at andre også har hatt den (Willig, 2001).  Kvalitativ forskning belyser en erfaring 

som kanskje deles av andre.  I tillegg gjør kvalitativ forskning eksplisitt implisitte 

forventninger og forståelser som mennesker kan ha på bakgrunn av denne erfaringen (Kvale, 

1996).   

Det er viktig å huske på at funnene i dette prosjektet ble utviklet fra intervjuer med seks 

terapeuter, og at utgangspunktet for vår samtale var en terapitime som de hadde gjort flere år 

tilbake.  Refleksjoner om denne ene timen kan ikke sies å representere alt terapeutene tenker 

om innledningsfaser.  Terapitimen vi hørte på gjorde tilgjengelige kun noen sider ved 

innledningsfaser som terapeutene reflekterte over.  Videre, siden terapitimen var langt tilbake 

i tid, må man regne med at mye av terapeutens erfaring fra selve timen er mindre tilgjengelige 

for terapeutene ved intervjutidspunkt.  Samtidig fortalte alle terapeutene spontant i løpet av 

intervjuet at de husket saken og mange minner fra terapiforløpet ble tilgjengelige i løpet av 

samtalen vår.  Til tross for at samtalen mellom terapeut og barn fant sted flere år tilbake, tror 

jeg at terapeutene kunne reflektere over viktige elementer ved samtalen og sammenligne den 

med deres generelle praksis i dag.  Jeg har forsøkt å komme tett på terapeuters opplevelse, 

men det kan tenkes at prosjektets design ikke kunne redusere effektene av sosial ønskelighet 

eller terapeuters behov for å begrunne deres handlinger.  En viktig del av å vurdere 

resultatenes gyldighet er å presentere dem for andre.  I dette prosjektet var det ikke mulig å 

presentere funnene til terapeutene i et oppfølgende intervju for å sikre at jeg hadde forstått 
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dem riktig og for å utvikle nye nyanser i resultatene.  Det var heller ikke mulig å presentere 

resultatene til andre innenfor forskningsfeltet som kunne ha bidratt til å utvikle resultatene og 

støtte opp under resultatenes gyldighet.  For å veie opp mot dette, har min veileder lest 

intervjuene og bidratt med kunnskap og refleksjoner underveis i analyseprosessen slik at 

resultatene er mindre påvirket av mitt perspektiv og subjektivitet.  Resultatene kan gi noe 

innblikk i hvordan noen terapeuter reflekterer om sine terapierfaringer med barn som har 

opplevd traumer.   

4.4.3 Begrensninger 

Det kan nevnes flere begrensninger ved studien.  I etterkant av analyseprosessen, ble det 

tydelig for meg at det var en begrensning at jeg ikke hadde spurt om terapeuters teoretisk 

tilhørighet.  Den opprinnelige begrunnelsen for dette var at jeg ikke ønsket å legge opp til en 

samtale om terapeutens teoretiske ståsted, så dette var ikke inkludert i intervjuguiden.  Jeg 

lente meg også på Shirk og Russells (1996) perspektiv at barn responderer ikke på terapeutens 

teoretiske orientering, men heller på terapeutens atferd.  Men jeg kunne ha spurt om 

terapeuters teoretiske orientering når jeg spurte om demografisk informasjon for å kunne se 

om det var noen forskjeller mellom terapeutene i forhold til deres teoretiske ståsted.  Dette 

ville gitt meg mulighet til å se om terapeuter som oppga samme teoretiske orientering 

reflekterte på samme måte eller om det var variasjon på tvers av teoretisk ståsted.  Dette 

kunne vært interessant å vite, siden det var en del variasjon i terapeuters refleksjoner.     

På grunn av tidspress var det ikke mulig å fortsette å intervjue terapeuter inntil det punktet 

hvor det ikke kommer fram noen nye refleksjoner eller perspektiver i datamaterialet, såkalt 

”metning”.  Samtidig var det noen mønstre som fremkom i datamaterialet.   
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5 Konklusjon 

Studien gir et kvalitativt bilde over seks terapeuters erfaring av innledningsfaser i barneterapi 

for barn og unge utsatt for traumer.  Terapeuters erfaring kan være viktig å studere fordi 

empirisk forskning bekrefter at terapeuteffekter har innvirkning på utfall.  Første samtale er 

forbundet med mange ulike terapeutoppgaver.  Barn i innledningsfaser møter en ny situasjon 

på ulike måter og spesielt barn som har vært utsatt for traumer kan oppleve utfordringer med å 

engasjere seg i behandlingen.  Første samtale kan være et viktig møte for å begynne etablere 

samarbeidsrelasjon og ulike terapeuthandlinger har ulik effekt på utfall.  Resultatene fra 

prosjektet kan oppsummeres med tre tema.  Terapeutene reflekterer over hva de er opptatt av 

å gjøre i deres samtale med barnet.  Dette kan være å innhente informasjon, danne en 

forståelse av barnet og eventuelt formidle den til barnet eller å jobbe med relasjon.  Disse 

oppgavene er ikke motsetningsfylte, men terapeuter beskriver at de var mest opptatt av det 

ene eller det andre i møte med barnet.  For det andre er terapeuter opptatt av og generelt følge 

barnets initiativ i timen.  Samtidig tar de også avgjørelser om når de skal følge eller lede 

barnet.  Terapeutene forteller om usikkerhet rundt det å følge eller lede i forhold til barnets 

traumehistorie.  Til slutt forteller terapeutene om viktige erfaringer med tidligere klienter som 

har vært eksponert for traumer.  Dette er med på å påvirke deres forventninger til nye klienter 

som har opplevd traumer.  Samlet gir disse resultatene et bilde av ulike terapeuters 

fremgangsmåter i første samtale med barn som har opplevd traumer.  Noen av resultatene fra 

studien er sammenlignbare med tidligere studier om terapeuterfaring med innledningsfaser av 

barneterapi.  Forskning på terapeututvikling og intersubjektivitet kan kaste lys over 

terapeutenes refleksjoner.  Resultatene ses også i lys av kunnskap og forskning om traumer.   
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Vedlegg 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Start lydopptak.  

Tid og sted.  

Formål: Intervjue terapeuter om deres erfaring og refleksjoner rundt å snakke med barn og 

unge i førstegangssamtaler – hva er det viktig å få til i første samtaler? Hva er utfordringer? 

Hvordan er det å bringe traumer på banen?  

Interesse er å lære av dine erfaringer, ingen evaluering 

Hva er dine refleksjoner nå når du har hørt på førstegangssamtalen – hva er det du blir 

opptatt av? (utdypning: hvilke hendelser eller aspekter ved samtalen legger du merke til eller 

blir nysgjerrig på?) 

Hva var viktig for deg at kom frem i første samtale for å planlegge videre behandling? 

Etter at du har hørt på intervjuet, er det noen temaer du ønsker nå at du hadde fått mer 

informasjon om/utforsket mer? 

Foreslå eksempler fra samtalen mellom terapeut og barnet og spør rundt det 

Hva var det som hjalp eller hindret deg i å spørre og utforske traumet i samtalen med 

barnet? (utdypning: Hvordan er dette sammenlignet med andre samtaler med barn og unge 

du har møtt; Hvordan er dette sammenlignet med din praksis i dag?) 

I hvilken grad påvirket tidligere erfaring, kunnskap, holdninger, og ferdigheter deg i å 

snakke med barnet om traumene i denne samtalen? (utdypning: gi gjerne eksempler; på 

hvilken måte har det vært en endring over tid i din praksis, hvordan nå) 

Hvis du skulle hatt denne første samtalen en gang til, hva ville du gjort annerledes? 
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Avslutning 

Gi kort oppsummering av hva som har blitt lært.  

Spør om deltager har noen kommentarer.  

«Jeg har ingen flere spørsmål.  Er det noe du lurer på eller vil si før vi avslutter?»  

Takk for innsatsen og din tid! 

 

Demografiske variabler 

Alderskategori   30-39 40-49 50-59 60-69 

Kjønn 

Stilling 

Varighet av klinisk erfaring generelt 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv og 

samtykkeskjema 

Idun Kristensen 

psykologstudent, UiO 

98768289/idunkristensen@hotmail.com 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: 

 

 ”Terapeuters erfaring med å snakke om traumer med barn 

og unge i BUP” 
 

Bakgrunn og formål 

Prosjektet inngår i en hovedoppgave ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.  

Prosjektets veileder er psykolog og professor Tine Jensen, UiO og NKVTS.  Formålet med 

prosjektet er å utforske terapeuters subjektive opplevelse av å snakke med barn og unge om 

traumer.  Studien ønsker å få mer kunnskap med utgangspunkt i kvalitativ analyse om hva 

terapeuter gjør i førstegangssamtaler med barn og unge i BUP og deres refleksjoner rundt 

dette.  Dette kan belyse klinisk praksis i førstegangssamtaler med barn og unge.    

 

Du har blitt invitert til å delta i prosjektet grunnet din tidligere deltagelse i TF-CBT studien 

ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ledet av Tine Jensen. 

Utvalget til denne studien har blitt trukket ut tilfeldig fra en liste av terapeuter i Oslo-området 

som utførte behandling til kontrollgruppen i TF-CBT studien.     

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Hvis du ønsker å delta, vil datainnsamling foregå gjennom et semistrukturert intervju.  

Samtalen kan foregå på ditt arbeidssted.  Første del av intervjuet vil bestå i å lytte sammen 

med meg til en førstegangssamtale utført av deg for TF-CBT studien.  Dette vil bli direkte 

etterfulgt av andre del av intervjuet, som vil bestå i å svare på spørsmål.  Spørsmålene vil 

omhandle hva som ble gjort i førstegangssamtalen, prosesser som utviklet seg i 

førstegangssamtalen og refleksjoner rundt disse temaene.  Data vil bli registrert via lydopptak.  

Hvis ønskelig kan du på forespørsel få se intervjuguiden.  Første del av intervjuet vil ta ca. 45 

minutter.  Andre del av intervjuet vil ta ca. 30-45 minutter.   

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt.  Din identitet vil bli holdt skjult for 

alle unntatt intervjueren.  Det er bare student og veileder som har tilgang til 

personopplysninger.  Data vil lagres i NKVTS lokaler.  Lydopptakene vil transkriberes og 

avidentifisert av meg kort tid etter intervjuet.  Lydopptakene vil slettes når tekstanalysen er 

ferdig.  Gjennom anonymisering av datamaterialet vil deltakerne ikke kunne gjenkjennes i 

hovedoppgaven.  Som informant dersom du ønsker det kan du få mulighet til å gjennomlese 
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det transkriberte intervjuet og den ferdige hovedoppgaven.  Prosjektet skal etter planen 

avsluttes 19. april 2016.   

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta gjerne kontakt med Idun Kristensen 

eller Tine Jensen, 22845222/tine.jensen@psykologi.uio.no 

 

 

 

Samtykke til deltakelse i prosjektet:  

 

 ”Terapeuters erfaring med å snakke om traumer med barn 

og unge i BUP” 

 
 

 

Jeg, ___________________________(NAVN I BLOKKBOKSTAVER) har mottatt 

informasjon om ovennevnte prosjekt, og er villig til å delta i et semistruktert intervju og dele 

mine erfaringer om å snakke om traumer med barn og unge i førstegangssamtaler.   

 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 


