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Sammendrag 

Forfattere: Alicia Thi Nguyen Ryberg og Nora Svenson Paus 

Tittel: «Du balanserer jo alltid lite grann på knivseggen» En kvalitativ studie av hvordan 

psykologer opplever å tematisere og vurdere foreldrefungering og bekymring for pasienters 

barn 

Veileder: Svein Mossige 

Ved å undersøke psykologers holdning til og opplevelse av å tematisere foreldrefungering og 

bekymring, ønsket vi å finne ut hvordan psykologer opplever det å systematisk måtte forholde 

seg til barn som pårørende, og hvilke implikasjoner dette har for deres kliniske hverdag. 

Helsepersonelloven ble i 2010 endret slik at helsepersonell er pålagt å identifisere og ivareta 

pårørende barns behov for informasjon og oppfølging. Gjennom intervjuer med ni psykologer 

ved allmennpsykiatriske poliklinikker forsøkte vi å utforske hvordan de opplever å måtte 

forholde seg til lovendringen. Vi undersøkte om de opplevde at det å tematisere bekymring 

for barn kan påvirke den terapeutiske relasjonen og om arbeidsvilkårene i poliklinikkene gjør 

dem i stand til gjøre gode vurderinger. For å analysere intervjuene brukte vi tematisk analyse.  

Resultatene våre viser at psykologene opplever flere ulike dilemma knyttet til det å kartlegge 

og tematisere foreldrefungering og eventuell bekymring. De kan frykte at det vil påvirke den 

terapeutiske relasjonen og de kan streve med å vurdere konsekvensene av handlingene sine, 

for pasienten, for pasientens barn og for dem selv. Psykologene ønsker å være gode hjelpere, 

men opplever dilemma knyttet til hvem og hvordan de skal hjelpe. Både de praktiske 

rammene, og eget ubehag eller det de opplever som ubehag hos pasienter kan gjøre det 

vanskeligere for dem å være gode hjelpere. Det virker som om psykologene er positive til 

lovendringen om å ivareta barns behov for informasjon og oppfølging, men de sier også at det 

ikke nødvendigvis fører til målet om bedre ivaretakelse av barn som pårørende. 

Ettersom flere undersøkelser viser at lovendringen fra 2010 ikke har ført til de tilsiktede 

endringene tror vi vår studie bidrar med nyttig kunnskap om psykologers erfaring med å 

skulle ivareta både pasienter og pasienters barn innenfor rammene av allmennpsykiatriske 

poliklinikker. 
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Abstract 

Authors: Alicia Thi Nguyen Ryberg and Nora Svenson Paus 

Title: «You’re always balancing a bit on the edge of a knife» A qualitative study of 

psychologists’ experience of thematizing parental functioning and concern for children of 

patients  

Supervisor: Svein Mossige 

Through investigating psychologists’ attitude towards and experience of bringing up parental 

functioning and concern for children we wanted to find out how psychologists experience 

having to systematically relating to children as next of kin and what implications this have for 

their work day. The Norwegian law of health personnel was changed in 2010 into committing 

health personnel to identify and attend to children as next of kins need for information and 

follow-up. By interviewing nine clinical psychologists at polyclinic mental health services for 

adults, we attempted to explore how they experience having to act according to this change of 

law. We examined if thematizing concern for children can affect the therapeutic relationship 

and whether the working conditions can assist them in making good decisions. To analyze the 

interviews we used thematic analysis. 

Our results show that the psychologists experience several different dilemmas regarding 

mapping of children and thematizing parental functioning and possible concern for children. 

Some fear that it will have an impact on the therapeutic relationship and can struggle with 

evaluating the consequences of their actions, both for the patient, for the patient’s child and 

for themselves. The psychologists wish to be good helpers but that this can lead to dilemmas 

regarding who they should help and how. Both the practical conditions and feeling 

uncomfortable can prevent this. Some also experience the patient’s distaste can make it more 

difficult to help. It seems as though the psychologists are positive towards the change of the 

law to attend to children’s need for information and follow-up, but they also say that it does 

not necessarily lead to the goal of improving the protection of children as next of kin.  

Since several studies seem to show that the change of law in 2010 did not lead to the intended 

changes, we believe our study contributes with useful knowledge about psychologists’ 

experience having to take care of both the patient and their children within the framework of 

polyclinic mental health services for adults. 
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Å skrive denne oppgaven har vært en lang og spennende prosess som har gitt oss mange nye 

tanker og ny innsikt.  

 

Til informantene som åpenhjertig ga oss innblikk i deres opplevelser og vurderinger, til vår 
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som gav oss innspill, gjennomlesing og mange klemmer, vil vi gjerne si: Tusen takk!  
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1 Innledning 

1.1 Introduksjon 

Da Tom var fire år skrøt moren av at han kunne gå på postkontoret for henne, helt 

alene. Hun fortalte hvor flink han var til å huske det som stod på oppslagstavla i 

barnehagen, noe hun ofte glemte å følge med på. Da Tom var fem år gikk han til 

naboen og lånte ris. Det var tomt i kjøleskapet. Mamma hadde ikke handlet. Hun lå 

mye og sov på sofaen fortalte han. Han ville lage grøt av risen. Det var vanskelig, men 

han var sulten og gjorde så godt han kunne. 

 

Tom ble tidlig ansvarlig i familien. Det var bare han og moren. Han hadde lært, slik 

alle barn lærer, å lese morens ansiktsuttrykk for å sjekke om hun var sint, redd eller 

trist. Når moren skulle beskrive egenskaper ved sønnen, la hun vekt på at han var 

«lydig» og flink å hjelpe til og greie seg selv. Han tilpasset seg hennes humør og 

gjorde alt han kunne for gjøre slik hun ville. På den måte [sic] sørget han for å få 

mest mulig kjærlighet fra henne (Sundfær, 2017). 

 

Ifølge Lilleeng og kollegaer (2009) har omtrent en tredel av pasienter i psykisk helsevern 

mindreårige barn, men det varierer i hvor stor grad barna blir kartlagt og fanget opp. Foreldres 

psykiske helse blir påvirket av barnas utvikling og hvordan de klarer seg i livet, og samtidig 

viser litteraturen at risikoen for å selv utvikle psykisk sykdom er større for barn som vokser 

opp med psykisk syke foreldre (Berg-Nielsen, Vikan, & Dahl, 2002; Maccoby, 2000). At barn 

av psykisk syke foreldre selv er utsatte og sårbare dannet grunnlaget for endringer i 

helsepersonelloven fra 1. januar 2010 (Helsedirektoratet, 2010 s. 3). Helsepersonell skal bidra 

til å dekke behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av mindreårige barn av 

pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller 

skade. Loven tilsier at barn og familie skal være et fast tema i all utredning og behandling, og 

formålet med tilføyelsen var både «å sikre at barna blir fanget opp tidlig», «at det blir satt i 

gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en 

forelder blir alvorlig syk», og å «forebygge problemer hos barn og foreldre» 

(Helsedirektoratet, 2010, s. 1). I nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av 

voksne med depresjon står det at «nedsatt foreldrefungering bør møtes som et legitimt 

symptom ved psykisk lidelse, og hele familien bør tilbys adekvat hjelp ved behov» 

(Helsedirektoratet, 2009, s. 81). Helsearbeidet i Norge skal også dreies mer mot 

helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak. Når det gjelder psykisk uhelse vil det si å 
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redusere antall nye tilfeller (Holte, 2012). Lovendringen i 2010 kan sees på som et langsiktig 

tiltak i forebyggende retning. 

De få studiene som har undersøkt følgene av lovendringen tyder på at endringene har latt 

vente på seg. Ruud og kolleger (2015, s. 9) konkluderer med at lovendringen ikke har ført til 

de ønskede resultatene fem år etter lovendringen og at det er «mangelfull kartlegging og 

dokumentasjon og dermed udekkede behov når det gjelder henvisninger av barn og 

informasjon til barn» i spesialisthelsetjenesten. Reedtz, Mørch og Lauritzens (2015) 

gjennomgang av pasientjournaler ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk med døgnenhet viste 

at det i 2012 bare var 7 % av pasientene som var registrert med mindreårige barn. Det står i 

kontrast til beregninger som viser at omlag en tredel av pasienter i psykisk helsevern for 

voksne er foreldre til mindreårige barn (Lilleeng et al., 2009). Reedtz og Lauritzen (2015) 

studerte praksisen på en rus- og psykisk helseklinikk like før og tre år etter lovendringen. De 

fant at det ikke var signifikante forskjeller i hvorvidt helsepersonell tilbyr støtte til familier 

som er berørt av foreldres psykiske sykdom selv om flertallet av helsepersonellet i 

forundersøkelsen uttrykte positive holdninger til identifisering av pårørende barn (Lauritzen, 

Reedtz, Van Doesum & Martinussen, 2015). De peker på mulige årsaker som mangel på 

personale og tid, manglende kompetanse til å arbeide med barn og familier, ufullstendig 

implementering av rutiner, og ikke minst utilstrekkelig ledelsesarbeid i implementering av 

rutiner. I lys av dette ville vi undersøke nærmere hvordan psykologer opplever kravet om å 

ivareta barn som pårørende. 

Denne studien har som formål å undersøke hvordan psykologer i norsk allmennpsykiatrisk 

poliklinisk spesialisthelsetjeneste opplever det å tematisere foreldrefungering med pasienter. 

Vi undersøker om de opplever at det kan være problematisk, og i så fall om de opplever at det 

kan ha betydning for relasjonen med pasienten. Ettersom arbeidsalliansen mellom psykolog 

og pasient anses som en forutsetning for positivt utfall av psykoterapi (Horvath & Symonds, 

1991; Martin, Garske, & Davis, 2000; Flückiger, Del Re, Wampold, Symonds, & Horvath, 

2012) spør vi oss om frykt for å ødelegge alliansen kan påvirke hvordan psykologer forholder 

seg til problemstillinger som omfatter pasienters barn. Vi er også nysgjerrige på om 

psykologene opplever systematisk kartlegging som hensiktsmessig for å oppnå målet om å 

ivareta barn som pårørende, og om de opplever at samarbeid med pasienter påvirkes dersom 

meldeplikten til barneverntjenesten blir utløst. Oppgaven er et bidrag til å belyse psykologers 

atferd i relasjon til pasienter som er omsorgspersoner der det er bekymring for dårlig 
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foreldrefungering. I tillegg kan den supplere foreliggende studier (bl.a. Reedtz & Lauritzen 

2015; Dirdal, 2014; Steig & Andersen, 2013) som undersøker årsaker til at lovendringen ikke 

har ført til de ønskede resultatene.  

Av hensyn til oppgavens omfang har vi valgt å begrense oss til å intervjue psykologer i 

allmennpsykiatriske poliklinikker, heretter kalt allmennpoliklinikker. Dette ser også ut til å 

være et område med lite empirisk forskning, til tross for at allmennpoliklinikker gir 

behandling til en stor andel pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Det er dessuten et 

arbeidsfelt hvor det er vanlig at psykologer er alene om behandling av pasienter, hvor kontakt 

med pasienter ofte begrenses til én konsultasjon i uken eller sjeldnere, og hvor arbeidspresset 

kan være høyt. Det kan tenkes at rammevilkår i arbeidssituasjonen, herunder praktiske 

muligheter for å bygge og opprettholde en god arbeidsallianse, også påvirker psykologers 

praksis når det gjelder barn som pårørende. Disse rammene skiller seg fra for eksempel 

døgninstitusjoner og akuttinstitusjoner. 

Bakgrunn for valget av tema var et ønske om at studien skal bidra til mer kunnskap om 

hvordan psykologer opplever det å tematisere bekymring og foreldrefungering med pasienter. 

I tillegg ønsker vi å bidra til kunnskap som kan være nyttig for psykologer som vil arbeide 

med å forhindre at psykiske lidelser videreføres til neste generasjon.  

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Ifølge fagetiske prinsipper for nordiske psykologer skal «psykologer arbeide ut fra kunnskap 

basert på forskning og underbygget erfaring» (Norsk psykologforening, 1998). Forskningen vi 

senere skal referere til viser at en god arbeidsallianse er sentral i endringsarbeid med 

pasienter. Det kan imidlertid tenkes at lovendringen fra 2010 kommer i konflikt med flere av 

ingrediensene i ulike definisjoner av hva som utgjør en god samarbeidsrelasjon mellom 

pasient og psykolog. Den overordnede problemstillingen i studien er derfor hvordan 

psykologer på allmennpoliklinikker for voksne opplever å tematisere foreldrefungering og 

bekymring for barn, når de samtidig skal opprettholde en god arbeidsallianse med pasienten. 

For å undersøke dette tok vi utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: 

 Opplever psykologene systematisk kartlegging som hensiktsmessig for målet om å 

ivareta barn som pårørende? 
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 Opplever psykologer at de praktiske rammene i arbeidshverdagen gjør dem i stand 

til å gjøre gode vurderinger, eller til å kunne jobbe på en konstruktiv måte med 

oppgaver som ble pålagt med lovendringen fra 2010? 

 Kan psykologer oppleve en lojalitetskonflikt når de både har ansvar for å gi den 

voksne god behandling, og samtidig skal undersøke forhold rundt, og bidra til å 

ivareta barna? 

 Hvordan opplever psykologer at samarbeid med pasienter påvirkes dersom 

meldeplikten til barneverntjenesten blir utløst? 

1.3 Oppgavens oppbygning 

I første del av oppgaven presenteres ulike begreper, teoretiske perspektiver og empiriske 

studier knyttet til barn som pårørende og psykologers plikt til å ivareta barna.Videre følger 

beskrivelser av informasjonsinnhenting og analysemetode. Resultatdelen utgjør hoveddelen 

av oppgaven, og viser funnene og tolkningene vi har gjort i form av tema som synes å gå 

igjen i materialet. I diskusjonsdelen gjennomgås ulike momenter ved resultatene som blant 

annet viser at det er utfordrende å være en god hjelper i situasjoner hvor man må ta hensyn i 

sprikende retninger. Til slutt oppsummerer og konkluderer vi med hva studien kan bidra med. 

1.4 Bakgrunn for lovendringen 

1.4.1 Foreldrefungering hos foreldre med psykiske lidelser 

Lovendringen i 2010 innebærer at psykologer skal ta stilling til pasienters foreldrefungering. 

Det er ikke grunnlag for å sidestille psykopatologi hos foreldre med nedsatt foreldrefungering, 

men forskningen vi viser til gir støtte til at god nok foreldrefungering kan bli vanskeligere når 

forelderen strever med psykisk sykdom. Winnicott (1964) mente det var en urealistisk å skulle 

være perfekte foreldre, men i normalt stabile og sunne familier vil foreldrene være «gode 

nok». Kari Killén (2007) tar for seg fire ferdigheter som kan ansees som «godt nok 

foreldreskap»: Evne til å se barnet og akseptere det som det er, evne til å følelsesmessig 

engasjere seg positivt i barnet, evne til å ha empati med barnet, og evne til å ha realistiske 

forventninger til barnets mestring ut i fra barnets utviklingsnivå. Killéns ferdigheter 
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overlapper med begrepet mentalisering; evne til å forstå egne og andres handlinger ut fra 

mentale tilstander som antagelser, følelser, ønsker, intensjoner og lignende (Bateman & 

Karterud, 2010). 

Enkelte forskere bruker «parenting» om det vi forstår som oppdragelsespraksis (bl.a. Vostanis 

et al., 2006). Vi velger å bruke begrepet «foreldrefungering» slik Berg-Nielsen og kolleger 

(2002) bruker «parenting». I deres litteraturstudie er «parenting» definert som et videre 

begrep enn «child rearing», altså oppdragelse. Foreldrefungering handler om det å være 

foreldre slik det kommer til uttrykk overfor barn i hverdagen gjennom atferd, kognisjon, 

emosjoner og attribusjoner, såvel som holdninger og verdier. Dysfunksjonell 

foreldrefungering innebærer negativ påvirkning gjennom hva foreldre gjør eller unnlater å 

gjøre, som å bruke disiplineringsmetoder som er for harde, nedbrytende eller inkonsistente, 

eller i form av avvisning, kritikk, latterliggjøring eller mangel på varme (Berg-Nielsen et al., 

2002, s. 531). Andenæs (2004) og Kahng, Oyserman, Bybee, og Mowbray (2008) fant at 

kontekstuelle faktorer som fattigdom, etnisk minoritetsbakgrunn, lav utdanning, 

arbeidsledighet, rusmisbruk og lite sosialt nettverk både henger sammen med psykopatologi 

hos foreldre og redusert foreldrefungering. Sistnevntes studie antydet at en nedgang i 

symptomer også gir bedre foreldrefungering, slik at symptomer og foreldrefungering som er 

vurdert i en periode med akutte problemer ikke nødvendigvis er gode pekepinner på fremtidig 

foreldrefungering. I lys av dette bør vurdering av foreldrefungering omfatte en vurdering av 

det enkelte barnet med sine individuelle behov, sårbarheter og ressurser i barnet selv og i 

omgivelsene, og dessuten hvor akutte, alvorlige og langvarige forelderens problemer ser ut til 

å være. 

1.4.2 Barn som pårørende opplever større belastninger når 

foreldrene er psykisk syke 

I tråd med Helsedirektoratet (2010, s. 4) definerer vi «barn som pårørende» som mindreårige 

barn til alle nære omsorgspersoner som har regelmessig omsorg for barnet. I det følgende vil 

vi ofte referere til mindreårige pårørende barn som «barn» eller «barna». Ruud og kolleger 

(2015) fant at barn med psykisk syke foreldre «rapporterer lavere livskvalitet enn 

normalbefolkningen», og at foreldrene «tror at barnas livskvalitet er bedre enn barna selv 

beskriver.» Barna og ungdommene uttrykte behov for å snakke om situasjonen sin, men fikk 

ikke nok informasjon til å forstå foreldrenes sykdom og konsekvenser av sykdommen. 
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Studien viste også at barna og ungdommene har vesentlig flere omsorgsoppgaver og 

husarbeid enn normalt, og opplever stress som følge av det. Noen barn med psykisk syke 

foreldre tar eller får så store omsorgsoppgaver at vi kan kalle det rollereversering eller 

«parentifisering» (Sølvberg, 2011; Minuchin, 1974). Glistrup (2004) skriver at disse barna 

utvikler «antenner» som hjelper dem med å forstå forelderens behov, men samtidig reduserer 

deres evne til å lytte til og forstå egne følelser og behov (Nathiel, 2007; Glistrup, 2004). Barn 

kan også oppleve at psykisk syke omsorgspersoner er skremmende, forvirrende, uforutsigbare 

og utrygge, og ikke tilfredsstiller deres grunnleggende fysiske og materielle behov. Ofte må 

barna bruke betydelige ressurser på å holde hjemmeforholdene hemmelige (Nathiel, 2007; 

Sundfær, 2005; 2017). Studier av Nathiel (2007) og Almvik og Ytterhus (2004) viser at barn 

av psykisk syke foreldre opplever stigma knyttet til psykisk uhelse, og at de kan streve for å 

fremstille seg selv som normale for omgivelsene. En vanlig strategi for å mestre økte 

belastninger er å forsøke å unngå ubehagelige situasjoner ved å ikke være hjemme, eller ved å 

avlaste og hjelpe foreldre. Nathiels (2007) og Aldridges (2006) studier fremhever at barn og 

unge som gir omsorg til sine foreldre ikke opplever å få nok anerkjennelse for sin innsats, 

spesielt fra helseprofesjonene.  

1.4.3 Barn som pårørende til psykisk syke foreldre er mer sårbare 

for å selv utvikle psykiske lidelser 

Stress-sårbarhetsmodeller forklarer hvordan sårbarhetsfaktorer og stressende hendelser til 

sammen kan føre til psykopatologi (Ingram & Luxton, 2005). Sårbarhetsfaktorer kan dreie seg 

om genetisk arvelighet og eksponering for biologiske risikofaktorer i fosterlivet, mens det å 

leve med en psykisk syk forelder kan utgjøre en stressbelastning. Foreldres 

tilpasningsproblemer kan begrense evnen til å tilby barna trygge tilknytningsrelasjoner, gi 

adekvat intellektuell stimulering, og til å ha en autoritativ foreldrestil. Psykisk syke foreldre 

kan dessuten fremstå som rollemodeller for negative overbevisninger, atferdsmønstre, 

forsvarsmekanismer og mestringsstrategier for barnet (Goodman & Gotlib, 2002; Carr, 2006. 

s. 59). Barn av psykisk syke foreldre ser ut til å ha større risiko for å utvikle kognitive, 

emosjonelle og atferdsmessige forstyrrelser (Rutter & Quinton, 1984; Rimehaug, Børstad, 

Helmersberg, & Wold, 2006; Berg-Nielsen et al., 2002; Leverton, 2003; Lieb, Isensee, Höfler, 

Pfister, & Wittchen, 2002; Timko, Cronkite, Swindle, Robinson, Turrubiartes, & Moos, 

2008). De har også oftere problemer som økt skyldfølelse, tilknytningsforstyrrelser og 

interpersonlige problemer (Beardslee, Versage, & Gladstone, 1998; Nathiel, 2007). Berg-
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Nielsen og kolleger (2002) fant at sammenheng mellom barns kognitive og psykososiale 

utvikling og foreldres affektive lidelser eller psykoselidelser medieres av foreldrefungering. 

Graden av foreldrefungering kan derfor ha betydning for overføring av psykopatologi mellom 

generasjoner.  

Barn som vokser opp med psykisk syke foreldre har i tillegg større risiko for å oppleve 

mishandling (Verrocchio, Ambrosini, & Fulcheri, 2013; Kohl, Jonson-Reid, & Drake 2011) 

Barn som opplever mishandling og seksuelle overgrep har betydelig risiko for å utvikle 

psykiske problemer som voksne (Perry & Szalavitz, 2007; Gilbert et al., 2009a). Brown og 

kolleger (1998) fant at omsorgssvikt og mishandling ser ut til øke når det samtidig foreligger 

flere risiko- eller sårbarhetsfaktorer. De analyserte sammenhengen mellom 21 ulike 

risikofaktorer og mishandling og omsorgssvikt, og fant at når fire eller flere risikofaktorer var 

tilstede økte prevalensratene for fysisk mishandling, omsorgssvikt og seksuelt misbruk 

vesentlig. Både demografiske og familiære risikofaktorer ble undersøkt, samt faktorer hos 

foreldrene og hos barna. ACE-studien (Felitti et al., 1998; Dube, Felitti, Dong, Giles, & Anda, 

2003), den norske longitudinelle HUNT-studien (Mykletun et al., 2007; Stensland, Dyb, 

Thoresen, Wentzel-Larsen, & Zwart, 2013), samt mindre omfattende studier peker i retning 

av et dose-respons-forhold mellom antall krenkelser og belastende erfaringer i barndommen, 

og lidelser innen mange områder av psykiatri og somatikk (Kirkengen & Næss, 2015) . 

Krenkelseserfaringer i barndommen er forbundet med dårligere tilpasning og nye 

krenkelseserfaringer i voksenlivet (Thoresen, Myhre, Wentzel-Larsen, Aakvaag, & Hjemdal, 

2015; Kirkengen & Næss, 2015).  

 

1.4.4 Resiliens - beskyttende faktorer 

Selv om barn som vokser opp med psykisk syke foreldre er sårbare, er påvirkningen fra 

forelderens sykdom betinget av barnets alder, hvor lenge forelderen er syk, og hvor stor 

innvirkning forelderens problemer har på barnets hverdag og relasjonen til begge foreldrene 

(Andree, 2007). McGloin og Widom (2001) fant at 22 % som hadde opplevd mishandling 

viste resiliens, som kan forstås som å fungere normalt selv om omstendighetene er unormale. 

Ofte skyldes det tilstedeværelsen av beskyttende faktorer i barnet, forelderen eller i det øvrige 

miljøet rundt barnet. Resiliens handler imidlertid ikke om spesielle evner, men prosesser som 

utspiller seg i et samspill mellom arv og miljø (Borge, 2010). En person kan vise resiliens 

overfor én faktor, men ikke andre (Rutter, 2007). Det er likevel identifisert flere faktorer som 
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generelt ser ut til å fremme resiliens, blant annet trygg tilknytningsstil (Zeanah & Smyke, 

2008), et godt forhold til foreldrene (Rutter, 1987) og det å ha en annen omsorgsfull voksen å 

vende seg til (Werner, 1995). Slike beskyttende faktorer ser ut til å dempe innflytelsen fra 

risikofaktorer. De kan hemme negative kjedereaksjoner, fremme selvtillit og mestringstro og 

åpne for flere muligheter (Iwaniec, Larkin, & McSherry, 2007). Anbefalte intervensjoner som 

tar sikte på å redusere sårbarhet, redusere belastninger og risikofaktorer i barnets 

oppvekstmiljø, fremme beskyttende ressurser og mobilisere støtte (Maybery & Reupert 2009; 

Iwaniec et al., 2007), kan sies å være potensielt resiliensfremmende. Barn som forstår mer av 

foreldrenes lidelse viser færre internaliserende symptomer (Beardslee, Gladstone, Wright, & 

Cooper, 2003). Endringene i Helsepersonelloven som angir at «helsepersonell skal bidra til å 

ivareta mindreårige barns behov for informasjon og oppfølging som følge av foreldres 

sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet» og at «formålet er at det raskt blir satt i gang 

prosesser som setter barn og foreldre i stand til å mestre situasjonen og å forebygge 

problemer» (Helsedirektoratet, 2012, s. 33) kan forstås som måter å fremme resiliens. 

1.5 Empirisk forskning på helsepersonells plikter i 

relasjon til mindreårige pårørende 

1.5.1 Helsepersonells plikter 

Pasienter med omsorg for barn skal gis høyere prioritet ifølge retningslinjer for rett til 

prioritert helsehjelp (Helsedirektoratet, 2017). I henhold til Helsepersonelloven (2009, §10a) 

har helsepersonell plikt til å bidra til ivaretakelse av mindreårige barn som pårørende. Plikten 

gjelder både barns behov for informasjon og selvstendig behov for oppfølging på grunn av 

omsorgspersonens sykdom eller skade. Ifølge Helsepersonelloven (1992, §33a) foreligger det 

også opplysningsplikt til barneverntjenesten i tilfeller hvor det er grunn til å tro at barnet 

opplever mishandling eller omsorgssvikt. Det finnes flere måter å definere hvilke handlinger 

eller unnlatelser av handlinger som kan karakteriseres som mishandling, omsorgssvikt og vold 

mot barn. Vi velger å bruke ordet «meldeplikt» som var det ordet informantene våre brukte, 

og vi forholder oss til rundskrivet om helsepersonelloven (Sosial- og helsedirektoratet, 2006), 

der det angis at plikten inntreffer i det helsepersonell får kjennskap til forhold hvor 

situasjonen er så alvorlig at vilkår for å overta omsorgen er til stede etter barnevernlovens § 4-

12. Det kan dreie seg om mangler ved fysisk, praktisk eller psykisk omsorg og tilpasning til 
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barnets utviklingsnivå, manglende oppfølging av barns hjelpebehov, mishandling eller 

overgrep av både fysisk, seksuell og psykisk karakter, eller tilfeller «hvor foreldrenes 

omsorgsevne på sikt ikke er tilstrekkelig, uten at det nødvendigvis har gitt seg utslag i fare 

eller skade på barnet på inngrepstidspunktet» (Sosial- og helsedirektoratet, 2006, s. 9). 

I tillegg til lovmessig plikt kan psykologer sies å ha et etiske ansvar for å også bry seg om 

pasientens barn (Grøsfjeld 2004). To studier av Mevik og Trymbo (2002) konkluderer med at 

helsepersonell i liten grad tematiserte pasienten som forelder og at dette bidro til at pasientene 

selv ikke torde snakke om foreldrefungering. Studiene viste også at de fleste pasientene var 

bekymret og kjente skyldfølelse overfor sine barn, men følte at det ble bagatellisert av 

helsepersonell. Mangelen på tematisering og kunnskapsformidling fra helsepersonellet bidro 

til mindre åpenhet om psykisk lidelse i familien, og det viste seg at mange av barna hadde 

mange forestillinger om sykdom som de ikke fortalte om. Det å ha ansvar for barn og daglig 

oppleve at man ikke mestrer ansvaret, kan i seg selv bidra til sykdomsutvikling (Andree, 

2007). Det kan derfor ansees som en ivaretakelse av pasienten å inkludere omsorgsrollen i 

samtalene. 

1.5.2 Vurdering av mishandling og omsorgssvikt 

Definisjon og forståelse av omsorgssvikt og mishandling varierer mellom land, fagfelt og 

kulturer. I tillegg kan en rekke forhold spille inn i den enkelte helse- og sosialarbeiderens 

forståelse og verifisering av hvorvidt omsorgssvikt finner sted, og hvorvidt tiltak bør settes i 

gang. Studier av barnevernsansatte fra vestlige land viser at forhold som kan spille inn i slike 

vurderinger er hvor mye tid ansatte bruker på granskning, hvorvidt foreldre oppfattes som 

åpne for å endre seg, hvilken etnisk bakgrunn familien har, hvorvidt barnet selv holder tett om 

forhold hjemme, og om barnet har en annen omsorgsperson med god foreldrefungering (Slep 

& Heyman, 2006).  

Cooper, Hetherington, og Katz (2003) vektlegger behovet for at sosialarbeidere og systemer 

tilstreber å være både støttende og granskende samtidig. De fremhever at det i seg selv er 

utfordrende ettersom det krever en holdning basert på motsetninger; både tillit og mistillit, 

men at det å balansere disse holdningene er en sentral del av det å være sosialarbeider. Trotter 

(2006) trekker frem utfordringer med å skulle fylle to motstridende roller som sosialarbeider 

eller behandler, nemlig å både være den som kan sende en bekymringsmelding og som skal 
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hjelpe. Bartelink, van Yperen, og ten Berge (2015) tar til orde for at foreldre og barns 

preferanser i større grad bør inkluderes for på denne måten å bedre beslutningstaking.  

1.5.3 Dilemma med obligatorisk meldeplikt til barnevernet 

Noen empiriske studier tyder på at meldeplikt for fagpersoner som er i kontakt med barn kan 

medføre ulemper. Aldridge (2006) intervjuet både sosialarbeidere, psykisk syke foreldre og 

deres barn, og fant at foreldre ofte selv kan se at de har nedsatt foreldrefungering, men unngår 

å søke hjelp i frykt for at barnevernets prosedyrer og fagfolks intervensjoner kan undergrave 

deres foreldrerolle. Ifølge Harries og Clare (2002) kan meldeplikt for fagpersoner bidra til 

overbelastning av barneverntjenesten, det kan forhindre at foreldre og barn selv ber om hjelp 

fordi de frykter å miste kontroll over hva som skjer med dem, og det kan bidra til 

overrapportering av sårbare grupper av befolkningen. Det er i tillegg reaktivt i stedet for 

proaktivt. Videre kan økonomiske ressurser bli uhensiktsmessig styrt mot granskning i stedet 

for tiltak, og meldeplikt kan indirekte oppfordre fagpersoner til å overlate ansvar til 

spesialiserte grupper fremfor å selv ta del i ansvaret.  

Flere studier har sett på ulike dilemma knyttet til å sende bekymringsmelding. For eksempel 

fant Feng, Chen, Fetzer, Feng, og Lin (2012) at taiwansk helsepersonell opplever utfordringer 

med å balansere tidsbruk, autonomi, rettferdighet, å gjøre det gode og unngå å forverre 

situasjonen. Flere studier viser at mange psykologer mener de bør ha bevis for å kunne sende 

bekymringsmelding, at de selv må gjøre undersøkelser før de kan sende bekymringsmelding, 

og de er bekymret for hvilke konsekvenser bekymringsmeldinger kan få for barn (Kalichman 

& Brosig, 1993; Beck & Ogloff, 1995; Zellman, 1990a). Andre studier antyder at obligatorisk 

meldeplikt ikke nødvendigvis fører til flere bekymringsmeldinger (Berlin, Malin, & Dean, 

1991). Diane Walters (1995) refererer til studier der manglende bekymringsmelding knyttes 

til uklare retningslinjer for å melde bekymring, og manglende kunnskap om de rettslige 

konsekvensene av å ikke sende bekymringsmelding. 

1.5.4 Holdninger versus implementering 

Reedtz og Lauritzen (2015) studerte implementering av systematisk barnekartlegging i en 

norsk allmennpoliklinikk. Deres pre- og post-prosessmålinger viste at behandlerne i stor grad 

mente det var viktig å inkludere barneperspektivet i behandlingen av psykisk syke foreldre 

(Lauritzen et al., 2014). Etterlevelsen av kartlegging av barns behov og hjelp til å informere 
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barna om foreldrenes tilstand syntes derimot ikke å endre seg signifikant. Deres studie 

bekrefter at praksisendring er en stor utfordring i psykisk helsevern for voksne (Maybery & 

Reupert, 2006; 2009). De viktigste hindringene for implementering syntes å være 

organisatoriske. Brorparten av de ansatte ønsket seg færre pasienter, etablerte rutiner for å 

identifisere barna og opplæring knyttet til barne- og familiesamtaler (Reedtz og Lauritzen, 

2015).  

1.6 Forhold som har betydning for relasjonen 

mellom terapeuten og pasienten 

1.6.1 Fellesfaktorene, den terapeutisk relasjonen og 

arbeidsalliansen 

Den terapeutiske relasjonen, løst definert som det affektive og samarbeidsorienterte båndet 

mellom pasient og terapeut, har gjennom flere metastudier vist seg å være prediktivt for utfall 

av terapi, på tvers av terapiformer og varighet av terapi, men samtidig viser nyere studier at 

gode prosessutfall av terapi også er avhengig av at pasienter får anledning til å kjenne på 

ubehagelige følelser, og at psykologen tør belaste båndet (Horvath & Symonds, 1991; Sexton 

& Whiston, 1994; Martin, Garske, & Davis, 2000; Flückiger et al., 2012; Nissen-Lie, 2013; 

Ulvenes et al.2002). «Fellesfaktorer» er også foreslått som begrep på det som er virksomt på 

tvers av terapeutiske tradisjoner og behandlingsløp. Disse kjennetegnes ved relasjoner preget 

av varme, støtte, oppmerksomhet, forståelse og aksept (Lambert, Garfield, & Bergin, referert i 

Skovholt & Trotter-Mathison, 2011, s. 24). Et annet begrep som ofte nevnes i forbindelse med 

den terapeutisk relasjon er «unconditional positive regard». Begrepet ble utviklet av Carl 

Rogers som en del av klient-sentrert terapi og går ut på å gi pasienter grunnleggende aksept 

og respekt uavhengig av hva hen sier eller gjør (Rogers, 1951). Arbeidsallianse (Bordin, 

1979) har blitt et etablert begrep i psykoterapiforskning. Det henviser til tre deler: Felles 

forståelse for målet, enighet om hvordan man skal nå dette målet og et emosjonelt bånd som 

handler om at pasienten og terapeuten liker hverandre og stoler på hverandre.  

1.6.2 Alliansebrudd 

Safran og Muran (2000, s. 16) definerer alliansebrudd som enten uenighet om hva målet eller 

oppgaven i terapien skal være, eller problemer knyttet til båndet mellom terapeut og klient. 
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De fremhever at disse kan påvirke hverandre. I en norsk studie av helsepersonell på 

døgnavdelinger svarte informantene at de anså det å snakke med pasienter om barna deres 

som en naturlig del av arbeidsoppgavene. Barna ble ofte tidlig tematisert i behandlingen, men 

utelatt i videre samtaler. Bekymring ble uttrykt til kollegaer, men sjeldnere tatt opp i samtaler 

med pasientene. Helsearbeiderne sa de kunne føle identifisering med forelderen og vegre seg 

for å skape skyldfølelse fordi det kunne føre til alliansebrudd (Grimsgaard, 2008). 

Bekymringsmelding til barnevernet kan oppfattes truende både for behandler og pasient 

(Alnes, 2011) og helsepersonell frykter ofte at det å sende bekymringsmelding vil påvirke 

behandling negativt (Kalichman & Brosig, 1993; Berlin et al., 1991; Kalichman, 1999; 

Flaherty & Sege, 2005; Nayda, 2002). Men denne frykten er ikke nødvendigvis rasjonell 

ettersom flere studier viser ingen endring i, eller styrket allianse, etter å ha sendt 

bekymringsmelding (bl.a. Harper & Irvin, 1985; Watson & Levine, 1989; Levine et al., 1995; 

Steinberg, Levine, & Doueck, 1997; Weinstein, Levine, Kogan, Haravy, Friedman, & Miller, 

2000; 2001). Lauritzen og kolleger (2014) fant at helsearbeidere som rapporterte å ha mer 

kunnskap om hvordan psykopatologi kan hemme foreldrefungering, viste mindre bekymring 

for at det å ha barneperspektiv i terapien skulle forstyrre relasjonen mellom pasient og 

behandler.  

1.6.3 Å ville være en god hjelper 

Mange psykologer er opptatt av å være en god hjelper og gi god behandling. Ødegård og 

Marthinsen (2012) undersøkte i sin kvalitative studie hvilke verdier som preget arbeid og 

tanker om hva det vil si å være en god psykolog. De fant at verdier om den gode terapeut 

handler om respekt, for eksempel ved å ikke være moraliserende, dømmende eller 

oppdragende. De fant også at åpenhet var en verdi i psykologisk praksis. For deres 

informanter handlet det om å ta imot pasientene med det de kommer med, og ikke holde noe 

skjult for pasientene. Et tredje verdifelt handlet om at psykologene bestrebet seg på å være 

effektive, målrettede, og ikke kaste bort verken egen eller pasientens tid, mens det fjerde 

verdiområdet handlet om å ivareta de svake. Skovholt og Trotter-Mathison (2011, s. 4-5) 

beskriver det å «gi av seg selv» som en nødvendighet for å lykkes, og det å «bry seg om 

andre» som den verdifulle varen i transaksjoner mellom hjelperen og den som hjelpes. Å være 

i en givende rolle er identitetsformende for den profesjonelle hjelper. Andre motiverende 

faktorer for å gå inn i profesjonelle hjelperroller er å utgjøre en forskjell, å være kompetent, 

og å kjenne tilknytning til andre (Skovholt & Trotter-Mathison, 2011, s. 13).  
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1.6.4 Terapeutisk egenomsorg 

Som psykolog står man overfor komplekse og ansvarsfulle arbeidsoppgaver. Psykologen må 

forholde seg til krav til kostnadseffektiv behandling, ivaretakelse av grenser mellom terapeut 

og pasient, møte pasienten på en empatisk måte, og gjøre krevende beslutninger. Baker (2002) 

fremhever psykologers sårbarhet for blant annet stress og utbrenthet. Ifølge Skovholt og 

Trotter-Mathison (2011) kan psykologers manglende opplevelse av kontroll føre til 

utbrenthet. Skovholt (2005) hevder at det å balansere tilknytning til pasienten, gjennom 

innlevelse i den andres opplevelse uten å bli overveldet, er en viktig og komplisert ferdighet 

som psykologer bør være i stand til. Samtidig er de vanligste måtene å vurdere egen suksess i 

stor grad knyttet til ytre bekreftelse; via pasientens endring og anerkjennelse fra veiledere, 

kollegaer og andre, altså forhold utenfor ens egen kontroll. Dette kan bidra til en følelse av 

hjelpeløshet og høyt stressnivå knyttet til jobb (Skovholt, Grier, & Hanson, 2001). Tufford 

(2016) fremhever viktigheten av å ivareta seg selv som hjelper i møte med bekymring for 

barn. 

1.6.5 Arbeidspress og klinisk autonomi 

Mange psykologer i psykisk helsevern opplever stort arbeidspress og flere har uttalt seg 

kritisk om økende effektivitetskrav (bl.a. Strand, 2012; Grøvli, 2012). Ifølge Dimmen og 

Ødegård (2012) opplever psykologer med voksenpsykiatriske poliklinikker at deres 

arbeidshverdag preges av mer overordnet styring, flere krav om dokumentasjon, økt krav til 

standardisering og større henvisningsmengde. Terapeutene som ble intervjuet i denne studien 

opplevde å ha mindre klinisk autonomi enn tidligere. Flere andre hevder også at endrede 

retningslinjer for klinisk praksis og økte krav til dokumentasjon påvirker psykologens råderett 

over arbeidssituasjonen (Johannessen, 2004; Utvåg, Steinkopf, & Holgersen, 2014). 

 

1.7 Etikk 

Flere utenlandske studier har belyst etiske utfordringer knyttet til at lover om meldeplikt (bl.a. 

Miller & Weinstock, 1987; Kalichman, Craig, & Follingstad, 1998; Kalichman, 1990; 

Kalichman & Brosig, 1993). Diane Walters (1995) hevder lovene bør defineres tydeligere og 

at psykologer bør få mer påvirkning på prosessen etter at bekymring er meldt. Ifølge Pope og 
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Vetter (1992) er det å sende bekymringsmelding ved mistanke om barnemishandling blant de 

vanskeligste etiske situasjoner amerikanske psykologer rapporterer om.  

I tillegg til lovene må psykologer i Norge forholde seg til de fagetiske prinsippene for 

nordiske psykologer. Disse er delt inn i fire hovedprinsipper; respekt for pasientens rettigheter 

og verdighet, kompetanse, ansvar og integritet (Norsk Psykologforening, 1998). Demokratisk 

besluttede lover og forskrifter har grunnlag i pliktetiske prinsipper (Øvreeide & Backe-

Hansen, 2002, s. 57), som har preg av påbud som angir handlingsregler, slik som for 

eksempel Helsepersonellovens §10a og §33. Pliktetiske prinsipper settes gjerne opp mot 

konsekvensetiske prinsipper, altså hva som er moralsk riktig basert på de konsekvenser det 

kan ha. Disse etiske perspektivene fanger opp mange ulike dilemma psykologer kan stå 

overfor. For vår oppgave er det spesielt interessant å se hvordan psykologers etiske 

vurderinger kommer til uttrykk i relasjon til «det tredje ansikt», altså «personer med 

vesentlige interesser som psykologen bør ta hensyn til, men som selv ikke er i stand til eller 

ikke blir gitt anledning til å delta og presentere sine interesser på samme måte som den/dem 

psykologen har direkte kontakt med» (Øvreeide & Backe-Hansen, 2002, s. 35). I psykisk 

helsevern for voksne kan pårørende barn kalles «det tredje ansikt». Dette skaper et etisk 

dilemma knyttet til hvem psykologen skal ta mest hensyn til hvis barnets beste går på tvers av 

pasientens beste. Samtidig kan det være utfordrende å ta hensyn til noen som ikke er tilstede, 

og psykologer møter ikke nødvendigvis pasienters barn.  

Zygmunt Bauman (1996a) hevder at det å handle moralsk handler om å forholde seg til et 

ubetinget ansvar og uuttalte krav som skaper usikkerhet og tvetydighet. En kan prøve å skjule 

at en unngår ansvaret gjennom å late som om en respekterer andre: «Jeg gjør ikke noe annet 

enn det han eller hun vil jeg skal gjøre, lar han eller henne være slik de ønsker». Dette vil 

kunne overføres til terapisituasjoner som en form for respekt overfor pasienten, men det vil 

kunne gå utover barnet. Bauman (1996a) fremhever at uvissheten om hva som er rett eller galt 

gjør det utfordrende å vurdere hva som er riktig å gjøre. Når det samtidig er flere personer en 

skal ta hensyn til kompliserer det situasjonen ytterligere. 
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2 Metode 

2.1 Valg av metode 

Kvalitative metoder søker å skape mening om hvordan mennesker forstår verden og hvordan 

de opplever den (Willig, 2013; Braun & Clarke, 2013). Ettersom vi ønsket å undersøke 

psykologers opplevelser, valgte vi å belyse problemstillingene våre ved å utføre en kvalitativ 

studie. Når det gjelder epistemologisk orientering valgte vi å holde oss et sted innenfor kritisk 

realisme. Denne posisjonen baserer seg på en antakelse om at det finnes en form for autentisk 

virkelighet som kan gi kunnskap, men at den er påvirket av kultur og språk, og dermed bare 

delvis tilgjengelig (Braun & Clarke, 2013; Madill, Jordan & Shirley, 2000). Vi valgte å gjøre 

kvalitative semistrukturerte intervjuer fordi det gir rom for å undersøke forhåndsbestemte 

aspekter ved informantenes opplevelser knyttet til problemstillingen, samtidig som det gir 

fleksibilitet og åpenhet til å utforske den enkeltes erfaringer (Willig, 2013). Å gjøre 

individuelle intervjuer kan bidra til fange opp hver enkelt informants subjektive opplevelse 

uten påvirkning fra andre enn intervjueren. Vi ville først og fremst finne ut hva slags 

erfaringer psykologene hadde hatt, mer enn hvor mange av dem.  

2.2 Utvalg 

For å få frem erfaringer på tvers av DPSer, samtidig som det måtte være tidsmessig 

gjennomførbart, kontaktet vi distriktspsykiatriske sentre (DPS) innen en times reisevei fra 

Oslo for å rekruttere informanter. I første omgang tok vi kontakt per e-post med enhetslederne 

ved tretten ulike DPS. Deretter ringte vi for å forhøre oss om de hadde mottatt e-posten og 

informert ansatte, men fikk få svar. Da vi hadde fem informanter bestemte vi oss for å besøke 

DPSene for å informere om studien. Vi fikk invitasjon til to steder, og fikk da fire informanter 

til. Vi avsluttet rekrutteringsprosessen etter drøye tre måneder. Tilsammen intervjuet vi ni 

psykologer, sju var fra fire ulike allmennpoliklinikker. De to siste jobbet på henholdsvis 

spesialisert poliklinikk og døgnavdeling, men sistnevnte hadde lang erfaring fra 

allmennpoliklinikk. Vi valgte å inkludere de to informantene som ikke jobbet på 

allmennpoliklinikk på intervjutidspunktet ettersom vi strevde med å få nok informanter. 

Utvalget besto av fire kvinner og fem menn i aldersspennet mellom slutten av 20-årene og 

midten av 50-årene. De hadde mellom to år og flere tiårs erfaring og de fleste hadde jobbet i 
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ulike deler av hjelpeapparatet. Vi vil heretter omtale informantene som psykologer eller 

psykologene. 

2.3 Gjennomføring av intervjuene 

Vi utformet åpne spørsmål knyttet til problemstillingen og forskningsspørsmålene og 

eventuelle oppfølgingsspørsmål for å belyse disse nærmere. Den ene av forfatterne gjorde et 

pilotintervju med en psykolog og reviderte deretter intervjuguiden noe i samråd med veileder 

for å få frem mer av psykologens opplevelse (vedlegg 1). Materialet fra pilotintervjuet ble 

ikke inkludert i analysen. Etter de to første intervjuene gjorde endret og la vi til enkelte 

spørsmål for å konkretisere det vi ønsket å undersøke (vedlegg 2). Endringene innebar 

åpnende reformuleringer og enkelte nye spørsmål. Intervjuene ble utført av forfatterne på 

informantenes arbeidsplasser. Vi fordelte de ni informantene mellom oss og intervjuet hver 

for oss. Intervjuene ble tatt opp med lydopptaker og vi gjorde enkelte notater underveis. Hvert 

intervju tok mellom 40 og 75 minutter. Vi opplevde jevnt over en god stemning i 

intervjusituasjonene og mener alle informantene kom med betydningsfulle bidrag.  

2.4 Transkribering av intervjuene 

Alle intervjuopptakene ble transkribert. Vi tilstrebet å transkribere ordrett, men fokuserte også 

på lesbarhet. Den totale mengden materiale består av 59 232 ord. Vi gikk gjennom hverandres 

transkripsjoner for at begge skulle kjenne materialet godt. Lydopptak ble slettet etter at 

analysen var ferdigstilt. 

2.5 Etiske hensyn 

Å gjøre en intervjustudie vekker flere etiske problemstillinger. Det inkluderer blant annet en 

avveining av studiens nytte opp mot mulige belastninger for informantene. På hvilke måter 

kan studien være med på å forbedre informantenes situasjon? Ifølge Kvale og Brinkmann 

(2009) er ikke målet for kvalitative forskningsintervjuere å løse etiske problemer. De hevder 

en skal være åpen for dilemma og konflikter som vil oppstå underveis i prosessen, og sørge 

for at nytten er større enn eventuelle skader en kan påføre deltakeren. Vårt prosjekt ble først 

sendt inn til Regional etisk komité og vurdert til å ikke trenge forhåndsgodkjenning. Vi sendte 

da en prosjektbeskrivelse til Norsk senter for forskningsdata som godkjente studien (vedlegg 
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3). Kvale og Brinkmann (2009) trekker frem fire etiske retningslinjer som de mener bør 

brukes som pragmatiske verktøy i en kvalitativ studie: Informert samtykke, konfidensialitet, 

konsekvenser og forskerens rolle. 

I rekrutteringsbrevet (vedlegg 4) vi sendte ut til enhetslederne ved poliklinikkene informerte 

vi om formålet med studien, opptak på lydbånd, transkribering og lagring med tanke på 

personvern og konfidensialitet, i tillegg til at deltakelse var frivillig og at det var mulig å 

trekke seg underveis. Hver deltaker mottok og signerte samtykkeskjemaet (vedlegg 5) i 

forkant av intervjuene. Alle personopplysninger om informantene ble oppbevart innelåst hos 

veileder og lydopptak ble oppbevart på krypterte minnepinner. Under transkriberingen 

erstattet vi navn med pseudonymer og all identifiserende informasjon ble slettet. Vi 

anonymiserte også arbeidsplasser, omskrev pasienteksempler i den ferdige teksten og slettet 

transkriberte intervjuer etter analysen.  

Kvale og Brinkmann (2009) påpeker at informanter kan angre på ting de forteller om når 

intervjueren senere presenterer resultatene. Vi forsøkte å være bevisst på at temaene for 

intervjuet var potensielt krevende å snakke om, og at psykologene kunne føle seg kikket i 

kortene. De fleste informantene sa de opplevde det som fint å bli intervjuet fordi det fikk dem 

til å tenke mer over temaene, men noen sa at det var utfordrende å svare på spørsmålene. 

Ifølge Kvale & Brinkmann (2009, s. 92) er intervjueren selv «det viktigste redskapet til 

innhenting av kunnskap» i et intervju. Selv om forskeren har kunnskap om etiske 

retningslinjer og verdispørsmål, vil forskerens integritet være avgjørende når det kommer til 

stykket. I henhold til Kvale og Brinkmanns (2009) anbefalinger har vi derfor forsøkt å 

tilstrebe en nøyaktig og representativ gjengivelse av hva vi har gjort, og vi har forsøkt å være 

bevisst på at vi kan påvirke og bli påvirket av informantene i intervjusituasjoner.  

2.6 Validitet og reliabilitet 

Validitet i kvalitativ forskning handler om i hvilken grad det vi utforsker gjennom våre 

forskningsspørsmål er egnet til å belyse fenomen som vi har til hensikt å undersøke (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I tråd med Willig (2013) tilstrebet vi at deltakerne skulle føle seg frie til å 

fortelle om sine erfaringer med temaene vi ønsket å undersøke. Dersom de intervjuede 

psykologene virkelig har gitt uttrykk for sine opplevelser med det vi ønsket å vite noe om, gir 

det grunnlag for å si at undersøkelsen er valid. Ut fra vår vurdering av hvordan de intervjuede 
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terapeutene forholdt seg til våre spørsmål, mener vi at spørsmålene var egnet til å belyse det 

vi hadde til hensikt å studere.  

Vi har etterstrebet en form for refleksivitet gjennom å granske vår egen rolle og bidrag. Slik 

Willig (2013) anbefaler, har vi blant annet forsøkt å se på hvordan forskningsspørsmålene 

definerer og begrenser funnene, og hvordan forskningsdesignet bidrar til å påvirke funnene. 

Malterud (2001) hevder at refleksivitet er forskerens speil; det handler om å utvise en 

holdning der man systematisk følger med på hvordan kunnskapen skapes og hvordan 

forskeren påvirker kunnskapen gjennom hele prosessen. Vi har forsøkt å være bevisst vår 

forutinntatthet gjennom å sette opp hypoteser og notere refleksjoner og valg vi gjorde i en 

arbeidsdagbok underveis, etter Kvale og Brinkmanns (2009) anbefaling. Validering handler 

om å gjennomgående undersøke feilkilder og forsøke å kontrollere og falsifisere funnene 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Gjennom revisjon av intervjuguiden og en kontinuerlig «dialog» 

med materialet vårt, der vi beveget oss frem og tilbake mellom psykologenes utsagn og våre 

analyser og tolkninger, anstrengte vi oss for å oppnå en slik prosessvalidering. Vår vurdering 

er at den tematiske analysen bidro til en slik prosess og at den hjalp oss å utdype meningen i 

materialet og få frem psykologenes flersidige erfaringer. 

I kvalitativ forskning spiller reliabilitet en annen rolle enn i kvantitativ forskning ettersom 

man utforsker fenomener i detalj, men like fullt er det viktig at resultatene er troverdige. Et 

viktig mål på reliabilitet er at ulike forskere som bruker samme metode gjør de samme 

funnene (Kvale & Brinkmann, 2009; Willig, 2013). En måte å søke pålitelige svar er å unngå 

ledende spørsmål. På den annen side kan for stor vektlegging av reliabilitet gå utover kreativ 

tenkning og variasjon hvis intervjueren ikke får mulighet til å improvisere underveis eller 

tillate seg sin egen intervjustil (Kvale & Brinkmann, 2009). For å tilstrebe mest mulig 

reliabilitet har vi derfor valgt å bruke Consensual Qualitative Research (CQR). Metoden 

baserer seg på at et team, her bestående av to, samarbeider for å etablere en felles forståelse av 

fenomenet og oppnå enighet gjennom åpen dialog. Metoden tilstreber åpen utforskning av 

fenomener og er avhengig av at teammedlemmene er villige til å inngå kompromisser. Det er 

viktig å være oppmerksom på maktdynamikk og sørge for at alle stemmer i 

forskningsgruppen blir hørt og verdsatt (Hill, Thompson, & Williams, 1997). CQR kan bidra 

til å fange kompleksiteten og tvetydigheten i materialet ettersom ulik erfaring setter oss i 

stand til å tolke intervjuene på hver vår måte. Vi søkte derfor å skape enighet om hva dataene 

forteller samtidig som vi tilstrebet å ta vare på begges individuelle perspektiv. Hill og kolleger 
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(2005) mener at det er viktig å diskutere uenighet og det er nødvendig at teammedlemmene 

liker og respekterer hverandre. Ved å ta i bruk metoden CQR forsøkte vi å motvirke 

muligheten for å gå glipp av viktige og relevante aspekter ved materialet i analysen. 

2.7 Metodiske begrensninger 

En mulig begrensning med vår rekruttering av informanter er at vi baserte oss på 

selvseleksjon. Vi risikerte at nettopp de psykologene som er mest opptatt av barneperspektivet 

samtykket til å delta i studien. Dermed har vi muligens et lite representativt utvalg med få 

informanter som ikke er så engasjert i temaet. En mulig konsekvens av dette kan være at vi 

presenterer holdningene til helsepersonell som mer endimensjonelle enn de er i virkeligheten. 

En annen begrensning er at informanter kan ha opplevd seg «gått etter i sømmene». Dette kan 

sette dem i forsvarsposisjon og begrense hvor åpent de snakker, eller de kan svare ut ifra 

hvordan de ønsker å fremstå, såkalt sosial ønskelighet (Furr, 2010). Å bruke lydopptak kan 

også ha påvirket hvor komfortable informantene var med å snakke fritt (Willig, 2013). 

En annen begrensning handler om geografi. Vi intervjuet psykologer som jobber i relativt 

store byer. I mer grisgrendte strøk kan forholdene for både helsepersonell og pasienter være 

annerledes på grunn av større avstander til helse- og hjelpetjenester og mer gjennomsiktige 

lokalsamfunn (Robinson et al., 2012). Det kan være at psykologer som jobber i mer avsides 

områder møter og opplever andre dilemma enn de vi har funnet i vårt materiale.  

Det at vi valgte å inkludere to informanter som ikke arbeider på allmennpoliklinikk vil kunne 

påvirke resultatene i retning av å bidra til mindre generaliserbarhet. En annen begrensning er 

at en oppgave av denne størrelsen krever at vi avgrenser oss og ikke har mulighet til å se 

nærmere på alle potensielt interessant funn. Det kunne også vært interessant å gjøre 

grundigere tolkninger av funnene og sett mer nøye på hvordan de ulike psykologene svarer 

basert på alder, erfaring, og faglig ståsted. 

Kvale og Brinkmann (2009) omtaler forskningsintervjuet som et håndverk man må lære seg 

gjennom erfaring. Ettersom vi er ferske forskere har vi begrenset erfaring med å gjennomføre 

kvalitative intervjuer. Vi kan altså ha oversett muligheter i intervjusituasjoner og gått glipp av 

viktige og relevante aspekter i materialet da vi gjorde analysen. 
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2.8 Analyse 

2.8.1 Tematisk analyse 

I en tematisk analyse undersøker forskeren hvilke tema som er viktige for å beskrive 

fenomener i datamaterialet. Temaene er spesifikke mønstre av mening som forskeren finner 

frem til, og kan referere både til konkret og latent innhold, altså både direkte observerbart 

innhold eller innhold som kommer frem gjennom tolkning (Joffe, 2011). Å fokusere på de 

direkte observerbare temaene blir gjerne omtalt som semantisk eller deskriptiv analyse (Braun 

& Clarke, 2006). Tematisk analyse har blitt kritisert for å være mer en teknikk enn en 

selvstendig kvalitativ metode (bl.a. Boyatzis, 1998), men det finnes nå flere fremstillinger av 

fremgangsmåter for tematisk analyse, og metoden er også etter hvert blitt mer anerkjent og 

akseptert (Joffe, 2011; Braun & Clarke, 2013). Metoden er «teoretisk fleksibel», altså ikke 

knyttet til en spesiell teoretisk tilnærming. Det er dermed opp til den enkelte forsker å 

bestemme hva temaene som trekkes ut av materialet representerer, og hvilken 

epistemologiske orientering man vil basere seg på (Willig, 2013, s. 59; Braun & Clarke, 

2013). Man skiller gjerne mellom en induktiv tilnærming eller en deduktiv tilnærming i 

tematisk analyse. Induktiv tilnærming baserer seg på at man jobber nedenfra og opp, temaene 

er nært koblet til materialet i seg selv og kodene «dukker frem» fra dataene. Deduktiv analyse 

styres derimot mer av teori og relevant litteratur som forskeren bruker som en slags mal, og 

man bruker gjerne forhåndsbestemte koder (Braun & Clarke, 2006; Braun & Clarke, 2013; 

Willig, 2013). Tematisk analyse sies å være relativt enkel og fleksibel metode å bruke selv om 

fleksibiliteten også kan føre til utfordringer med tanke på hva man skal lete etter i 

datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Andre ulemper ved tematisk analyse er at den kan 

ansees å ha mindre substans enn andre teoretisk drevne kvalitative metoder, den har begrenset 

evne til å tolke hvis den ikke brukes innenfor et eksisterende teoretisk rammeverk, og den 

mangler konkrete retningslinjer for tolkende analyser på et høyere nivå. Ettersom fokus er på 

mønstre på tvers av datasett kan ikke metoden brukes for vise kontinuiteten i individuelle 

deltakeres utsagn, og den kan heller ikke komme med påstander om effekten av språk (Braun 

& Clarke, 2013). 
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Vi anså likevel tematisk analyse som en egnet metode for vår oppgave ettersom den søker å 

identifisere, analysere og rapportere mønstre av data og finne overordnede tema i 

datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Metoden satte oss i stand til å trekke ut relevante tema 

som gjenspeiler de spørsmålene vi ønsket å belyse på tvers av intervjuene . Vi valgte en 

deskriptiv og induktiv fremgangsmåte og trakk ut tema fra råmaterialet. Vi tok utgangspunkt i 

Braun og Clarkes (2006) fremgangsmåte delt inn i følgende seks faser. 

1. Bli kjent med datamaterialet: Som Kvale og Brinkmann (2009) hevder starter analysen 

allerede i intervjuet. Vi noterte tanker og refleksjoner under og etter intervjuet. Ved å 

transkribere og lese gjennom intervjuene ble vi også bedre kjent med materialet. 

Intervjuguiden vår inneholdt mange spørsmål, og noen spørsmål ble i liten grad utgangspunkt 

for videre analyse, ettersom de fremsto mindre relevante etterhvert som vi satte oss inn i 

materialet. Dette gjaldt blant annet spørsmålet knyttet til ubetinget aksept. I 

etterpåklokskapens lys så vi at dette spørsmålet ikke var så relevant fordi det at loven 

pålegger psykologer å gjøre en vurdering av foreldrefungering krever at de bryter med den 

ubetingede aksepten. Spørsmålet kunne muligens vært reformulert og da gitt tydeligere og 

mer relevante svar. 

2. Utarbeide innledende koder: For å organisere materialet brukte vi dataprogrammet Nvivo 

11 (Edlund & McDougall, 2016; Crowley, Harre, & Tagg, 2002). Vi kodet intervjuene ut i fra 

tema informantene snakket om og la til koder etterhvert som nye tema dukket opp, noe som 

førte til at vi fikk relativt deskriptive koder. På det meste oppnådde vi 49 koder, inkludert mer 

overordnede og underordnede deskriptive koder. Vi gikk igjennom kodene og slettet enkelte 

som vi vurderte som mindre relevante eller som få informanter snakket om, og organiserte 

kodene i et hierarki. En viktig del av denne fasen var å undersøke hvordan vi oppfattet 

materialet, hva vi hadde oppfattet likt og hva vi måtte bli enige om. 

3. Lete etter tema: Vi gikk gjennom kodene for å se på hvilke tema som skilte seg ut. Vi 

fokuserte først på dilemma og trakk ut 27 dilemma som vi strukturerte i 15 overordnede 

dilemma. Etter diskusjoner bestemte vi oss for å gå gjennom materialet på nytt fordi vi erfarte 

at vi glipp av viktige funn med tanke på det psykologene ikke opplever som dilemma. 

Deretter diskuterte vi hvordan vi skulle organisere funnene, og valgte å dele temaene inn i tre 

ulike kategorier: rammer, barneperspektivet og relasjon. Vi gikk gjennom flere koder på nytt 

og la til undertema som ikke var dekket. 
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4. Gjennomgang av tema: I denne fasen gjennomgikk vi temaene i flere omganger, slo 

sammen og delte dem opp på nytt. Vi omorganiserte temaene ut i fra de overordnede 

kategoriene rammer, barneperspektivet og relasjon. Deretter diskuterte vi om vi skulle ha med 

kategoriene eller endre dem, og gikk etterhvert bort fra dem. Denne fasen var i stor grad 

overlappende med fase tre og fem. Vi jobbet frem og tilbake mellom de ulike fasene slik 

Braun og Clarke (2006) omtaler er vanlig praksis. 

5. Definere og navngi tema: Braun og Clarke (2006) omtaler denne fasen som når forskeren 

definerer essensen av hva hvert tema handler om. De påpeker at det er vanlig å skille mellom 

ulike nivåer som «hovedtema» og «sub-tema». Vi valgte å kalle det hovedtema og 

underordnede tema. Også her gjorde vi mange endringer hvor vi slo sammen og kuttet ut 

tema. Til sist satt vi igjen med åtte tema og sytten underordnede tema som var knyttet til 

hverandre. Vi kom i tillegg fram til tre gjennomgående overordnede tema som syntes å gå på 

tvers av de andre temaene. 

6. Produsere rapporten: Etter å har laget et fullstendig sett av gjennomarbeidede tema kan 

man begynne å presentere resultatene i en rapport (Braun & Clarke, 2006). Vi skrev 

resultatdelen i lys av forskningsspørsmålene, og brukte sitater for å illustrere temaene vi var 

kommet frem til. 

2.9 Litteratursøk 

Vi var opptatt av å finne litteratur knyttet til barn som pårørende til foreldre med psykiske 

vansker, psykologers vurdering av bekymring og foreldrefungering, og påvirkningen slike 

vurderinger kan ha på terapeutisk relasjon. Litteraturen i denne oppgaven er hovedsakelig 

hentet fra Universitetsbibliotekets database Oria. Vi gjorde også søk i APAs database 

PsycArticles, Web of Science og Google scholar med følgende søkestrenger i abstract: 

«child* + parental psychopathology + review», «qualitative + child* + mental illness», 

«decision + psychologist + child maltreatment», «child + parental mental health», «psykolog 

+ bekymringsmelding», «barn som pårørende», «allianse + bekymring + foreldrefungering», 

«Therapeutic alliance», «Therapeutic alliance» + «mandated reporting», «therapeutic 

alliance» + «child abuse neglect», «psychologist + reporting laws», «impact + reporting laws 

+ therapy». 
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3 Resultater 

Vi ønsket å undersøke hvordan psykologer opplever det å snakke med pasienter om 

foreldrefungering og bekymring for barn, samtidig som de tilstreber å opprettholde gode 

terapeutiske relasjoner. Vi ser en tendens til at psykologene formulerer seg på en balansert 

måte i beskrivelsene av sine opplevelser, for eksempel sier de fleste at de ser både positive og 

negative sider ved systematisert barnekartlegging. Vi ser også at tre overordnede tema peker 

seg ut: At psykologene ofte argumenterer konsekvensetisk for beslutninger de tar i 

bekymringssaker, at de opplever plikt på flere nivåer, og at de ønsker å kunne være gode 

hjelpere, men opplever hindringer både i seg selv og i rammene for yrkesutøvelsen. I tillegg 

kom vi frem til åtte hovedtema som kan oppsummeres slik: 

 Psykologene opplever stor variasjon i hvor krevende det er å snakke med pasienter om 

foreldrefungering  

 De opplever ofte at det kan være utfordrende å vurdere og tematisere 

foreldrefungering og bekymring med pasienter 

 De opplever at samtaler om foreldrefungering og bekymring kan ha positiv 

innvirkning på terapiforløp  

 Psykologene kan ha et negativt inntrykk av barnevernet  

 De kan streve med egne ubehagelige følelser overfor pasienter og i situasjonen 

 Rammer kan oppleves som utfordrende  

 Rammer kan oppleves som fordelaktige  

 Psykologene opplever stor variasjon i hvordan rammer kan påvirke terapien  

Tabellen på neste side illustrerer hvordan hovedtemaene henger sammen med de overordnede 

temaene. 
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3.1 Psykologer opplever stor variasjon i hvor 

krevende det er å snakke med pasienter om 

foreldrefungering  

Våre informanter forteller at de henter inn grunnleggende opplysninger om pasienters barn, 

men opplever stor variasjon i hvor villige pasienter er til å snakke om foreldrefungering. Flere 

har opplevd at pasienter føler seg forstått når foreldrefungering tas opp i terapitimer, men 

opplevelsen av at noen pasienter kvier seg for å snakke om det er også vanlig. Psykologene 

sier de tror det både kan handle om psykologens rolle og egenskaper ved pasienter, og at 

temaet kan være sårt dersom foreldrefungeringen er nedsatt.  

Som flere av psykologene, opplever Silje at det kan være fremmed for enkelte pasienter å 

forholde seg til spørsmål om blant annet affektiv inntoning. Særlig gjelder det foreldre som 

selv har vokst opp under mindre optimale forhold. Det kan da være ekstra krevende å 

kartlegge foreldrefungering: 

Noen av pasientene våre de har jo gjerne ikke så, ja, er oppvokst på litt diverse måter 

(ja) så akkurat det der med å se barnet og speile de. Det er litt sånn ukjent (ja) og litt 

sånn faglig (mm) for de tror jeg (ja) [...] Nå satt jeg og snakket med en her i forhold til 

affektbevissthet, ikke sant, og i forhold til [...] «Hvordan opplever [barnet] deg når du 

blir sint?» da for eksempel, ikke sant og der merket jeg litt sånn, jeg hadde jo mine 

tanker og, hadde jo litt sånn vikarierende motiv for å ta det temaet opp. Det er jo ikke 

bare for at han ønsker å jobbe med å kjenne bedre følelser, men jeg synes jo også det 

var en litt sånn fin måte å egentlig få kartlagt litt hvor mye innsikt og hvor mye han tar 

hennes perspektiv og skjønner hvordan han påvirker [barnet] i en sånn situasjon. Men 

det er klart at her blir det jo litt sånn varsom tråing og så skal jeg ikke provosere for 

mye og så skal jeg ikke gjøre han redd: «Hvorfor spør jeg om dette», så det er litt sånn 

dilemma, jeg synes det. 

Flere av psykologene opplever at de ikke alltid får gehør fra foreldre i at åpenhet om sykdom 

overfor barn er et gode, og mange foreldre takker nei til å ha barna med i samtaler. To av 

psykologene nevner eksplisitt at gjennomføring av barnesamtaler ikke må medføre økt risiko 

for vold. De mener samtaler med barn tilstede ikke nødvendigvis gir et tydeligere bilde hvis 

barnet for eksempel frykter å få kjeft når det kommer hjem. Dilemma knyttet til det å 

tematisere foreldrefungering henger altså tilsynelatende både sammen med hvor åpen foreldre 

er for å snakke om temaet og hvorvidt psykologen klarer å utvise kløkt og tilpasse seg 

pasienten. 
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3.2 Psykologene opplever at det kan være 

utfordrende å vurdere og snakke med pasienter om 

bekymringsverdig foreldrefungering 

3.2.1 Psykologen kan streve med å vurdere om foreldrefungeringen 

er bekymringsverdig 

Flere av psykologene uttrykker at det kan være vanskelig å vurdere hvor mye barn påvirkes 

negativt av foreldres tilstand. De kan være usikre på om bekymringen er alvorlig nok til at 

meldeplikten til barnevernet er utløst og velger da blant annet å drøfte saker i team og «holde 

saken varm» (Mikkel). Mina har både vært redd for å melde for sent og for tidlig. I en sak 

hvor pasienten var en mor med depresjon, vurderte hun underveis om hun skulle melde, men 

så droppet pasienten ut og hun opplevde det som et klart tegn på at det var riktig å sende 

bekymringsmelding. Anette trekker frem at hun ikke nødvendigvis kan stole på at pasienter er 

ærlig om omsorgssvikt og vold, selv om hun spør direkte om det: 

Vi spør jo også alltid om de har utøvet vold, og da [...]er det jo opp til pasienten å si 

«nei det har jeg aldri gjort!» Eh, så det er veldig vanskelig å kartlegge og få spurt på 

måter hvor det kan komme frem da, hvor det ikke er så lett å svare nei. For det, alle 

skjønner jo at det er lurt å svare nei på et sånt spørsmål. 

Hva som er grunn til alvorlig bekymring og meldeplikt til barnevernet ser ut til å være en 

vurderingssak i hvert tilfelle. Forhold som spiller inn for våre informanter er blant annet om 

barna har andre friske omsorgspersoner, om forelderen selv uttrykker bekymring for om 

barnet får god nok omsorg, og alvorlighetsgraden av forelderens psykopatologi. Flere nevner 

at emosjonell ustabilitet, alvorlig depresjon, rus, psykoselidelser, og suicidal eller 

selvskadende atferd kan gi grunn til økt bekymring. Vi finner likevel at psykologene kan 

streve med å vurdere om forelderens problemer utgjør et stort nok skadepotensiale for barnet 

til å sende bekymringsmelding. Et av problemene knytter seg til at vurderingene ofte må 

gjøres på usikkert grunnlag fordi informasjon om vold og overgrep er vanskelig å fremskaffe 

ved utspørring av forelder eller barn. 
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3.2.2 Å kartlegge barns situasjon og tematisere bekymring kan 

utfordre terapirelasjonen 

Flere av psykologene opplever at nærmere undersøkelser av barns forhold og ivaretakelse av 

barns informasjonsbehov kan medføre at pasienter føler seg sviktet, blir mistenksom, og tror 

psykologen har en annen agenda enn å hjelpe. Mikkel beskriver det slik:  

Det er klart eh, du balanserer jo alltid lite grann på knivseggen, ikke sant, i forhold til 

å påføre skyld og den type ting, anklage, og så videre, det kan oppleves som det (mm) 

ja. Så det er jo ikke helt uproblematisk, men som sagt så tror... Det er fullt mulig å 

snakke om disse tingene uten at, altså det kommer så an på måten, an på måten man 

gjør det på. 

Henrik uttrykker at det kan være et dilemma om pasienter bør overtales til å bringe barn til 

samtaler: 

At de lar seg overtale, men egentlig ikke vil det. Eh, og at det gjør noe med deres 

forhold til meg og til det stedet her og til det å komme hit. Og at de i tillegg ikke blir 

noen OK opplevelse eller at det ikke kommer noe godt ut av det. 

Det kan synes som om han vil unngå å krenke pasienters autonomi, fordi det kan svekke deres 

tillit til ham og poliklinikken. Behovet for å ivareta pasienters tillit må da veies mot 

sannsynligheten for at et en samtale med barnet tilstede blir konstruktiv for alle parter. Flere 

av psykologene snakker om at det å ta opp bekymring kan oppleves utfordrende for 

terapirelasjonen, og de tror pasienter kan oppleve det som manglende tiltro til dem i 

foreldrerollen. Psykologene kan også bli redde for å virke anklagende eller påføre skyld. 

Bjørn kan oppleve det som et dilemma å invitere pasienter til åpenhet og samtidig kjenne at 

han kanskje må konfrontere pasienter med sin bekymring: 

Her inne så inviterer man jo veldig til at pasienten skal slippe seg helt løs og være, 

ikke være som de er der ute, med andre. Her skal de på en måte kunne ta ut alle sine 

frustrasjoner og, og si, ikke sensurere seg selv. Og det er jo dilemma, altså at vi 

inviterer til det, og med en gang de slipper seg løs og, man tenker, oj, hvordan er det 

her for barnet ditt, og så begynner man å tenke at, eh, det her er sånn det er generelt 

og det er ikke bra overfor barnet. 

Psykologene synes det kan være utfordrende å kartlegge foreldrefungering, ivareta barns 

informasjonsbehov og tematisere bekymring uten at pasienter føler seg sviktet eller tror at 

psykologen har en annen agenda enn å hjelpe. De kan oppleve det utfordrende i seg selv å 
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invitere pasienter til åpenhet og samtidig kjenne på ansvar knyttet til bekymringsverdig 

informasjon som fremkommer av den åpenheten. 

3.2.3 Psykologer kan oppleve det som utfordrende at mange 

pasienter er redd for eller har negative holdninger til barnevernet  

Flertallet av psykologene forteller at de opplever at pasienter er redde for barneverntjenesten. 

Av og til ønsker pasienter tiltak fra barnevernet velkommen, men oftere må psykologene 

berolige og informere om barnevernets tiltaksmuligheter. Noen pasienter strever såpass mye 

at de ikke evner å skille mellom egne behov og barnas behov, slik Mina forteller om: 

Mange blir stressa. Jeg tror mange er redd for at de skal ta barnet deres, ikke forstår 

at barneverntjenesten har mange gode tiltak, og at de blir mer opptatt av seg selv enn 

barnets beste da, i den situasjonen der (mm). Også tror jeg ikke helt at de forstår at de 

ikke ser barnets beste i den situasjonen og det kan jeg jo forstå da (ja) altså at når de 

blir veldig redde og stressa, så blir det vanskelig å ta mange innfallsvinkler. 

Det å tematisere at pasienten kunne trengt hjelp fra barnevernet i foreldrerollen kan 

psykologer oppleve som vanskelig, slik Bjørn forteller:  

Jeg følte at jeg måtte være veldig forsiktig, altså med å si noe i den retningen eh... At 

da ble det, en sånn eh, ja det er den motstanden da, du bare kjenner det blir veldig 

kraftig, og jeg følte liksom det var veldig lite jeg skulle si noen ganger til at jeg ble 

mer en trussel da, enn eh, en hjelper. 

Flere av psykologene trekker frem at pasienters holdning også påvirker møtet med 

barnevernet. De kan ha opplevelser av barnevernet fra sin egen oppvekst, for eksempel at 

barnevernet ikke gjorde nok eller at de gjorde skade i familien. 

Vi finner altså at de fleste av psykologene har hatt pasienter som var redde for at kontakt med 

barnevernet ville føre til uønsket inngripen eller omsorgsovertakelse. Dette kan handle om 

manglende kunnskap eller negative erfaringer med barnevernet. Noen pasienter er positivt 

innstilt til å ta imot hjelp fra barnevernet og får da gjerne god kontakt med 

barnevernskonsulenten, men mange må trygges og informeres om barnevernets tilbud. 
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3.2.4 Dersom vurderingen fører til bekymringsmelding kan det bli 

brudd i terapirelasjonen og avbrutt terapiforløp, eller psykologen 

kan frykte det 

Flere av psykologene forteller at de foretrekker å forhåndsvarsle pasienter dersom de må 

sende bekymringsmelding. De som har sendt bekymringsmelding forteller at det kan oppleves 

som å måtte velge mellom å være lojal mot pasienten eller mot barnet. I likhet med Hans 

trekker flere frem tanken på at pasienter kan trekke seg fra behandling som spesielt 

utfordrende: 

Jo kanskje det verste er hvis jeg tar opp det og jeg ikke ser'n igjen. Hva med barnet, og 

skal jeg da bare sende en bekymringsmelding, hva med barnet da? Og hva med 

denne... Ja det var en mann jeg tenkte særlig på nå... Hvordan vil han ha det [...] så 

litt sånn også usikkerhet om vi har klart liksom å bygge nok til å, til at han tåler å stå i 

det når vi tar det opp og ikke stikker også, og ikke kommer igjen, da. (Du risikerer å 

miste pas... Altså om du risikerer å miste pasienten?) Ja. Både å miste pasienten og 

om hvordan det går med barnet, hva har jeg oppnådd da? 

Henrik og Sigurd har opplevd at tematisering av foreldrefungering og melding av bekymring 

førte til at pasienter avsluttet behandlingen. Sigurd forteller om en slik situasjon: 

Jeg har også, også opplevd at pasienter har slutta fordi vi har tatt opp 

foreldrefungering, eh, så det er klart at vi har noen erfaringer, det jeg husker, altså et 

eksempel på det eller det jeg assosierer med akkurat det er, er eh, en pasient som 

hadde en, hadde en eh [slektning] som også gikk her, der da min pasient beskrev 

situasjoner som var så bekymringsfulle at eh, jeg valgte å informere pasienten om at 

jeg måtte informere den behandleren til den pasienten om det. Og når det ble tatt opp 

så slutta begge to. Men der tenkte vi at det er viktigere, barnets beste i den situasjonen 

og det at informasjonsplikten til barneverntjenesten gikk over taushetsplikten. Og da 

ofrer vi jo noe da, da ofrer vi jo to pasienters behandlingstilbud, da. 

For de fleste psykologene oppleves barnets behov som viktigst å legge vekt på, flere nevner 

dette eksplisitt. Likevel mener flere at det må gjøres vurderinger av om det er til barnets beste 

å sende bekymringsmelding, slik Bjørn sier: 

Og hele den barnevernprossessen ble jo... Jeg fikk ikke noe inntrykk av at den gjorde 

ting bedre, den lagde bare enda mer konflikter og mer stress hjemme, og, den dattera 

ville jo ikke ha noen samtale, insisterte på at alt var greit og... Ja. Så det er ofte jeg 

tenker, det er jo dilemma at, jeg tenker ofte at det... Det er veldig, av erfaring da, så er 

det jo veldig varierende om disse meldingene til barnevernet er til det bedre for barnet 

eller ikke, da [...]Det er noe jeg kan kjenne, hvis jeg gjør det, da... Det kommer til å bli 

mistillit i vår relasjon, og kanskje et behandlingsbrudd, og da, får ikke jeg muligheten 
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til å hjelpe denne personen til å bli en bedre mor eller... Jeg tenker at jeg har noe å 

bidra med her og, og det kan hende den barnevernkontakten ikke, får gjort noe til det 

bedre. [...] Og hva er... Hva er det egentlig som er til det beste for barnet nå? 

Vi finner at psykologene kan oppleve det som å stå i en valgsituasjon når de må vurdere om 

meldeplikten til barnevernet kan være utløst. Enten kan de sende bekymringsmelding og 

dermed risikere å miste pasienten eller en virksom terapeutisk relasjon med pasienten, eller de 

kan velge å utsette å sende bekymringsmelding og heller arbeide videre med pasienten. De 

risikerer da at barnet fortsetter å leve under bekymringsverdige forhold som det kan ta skade 

av, uten at forelderen nødvendigvis får utbytte av behandlingen på en måte som også kommer 

barnet til gode. Samtidig forteller flere av psykologene at det å sende bekymringsmelding 

ikke nødvendigvis fører til en prosess som er til barnets beste. De må for eksempel vurdere 

forelderens antatte potensiale for bedre affektregulering og impulskontroll opp mot 

barnevernets antatte mulighet til å hjelpe. Andre forhold som spiller inn er tidligere erfaring 

med samarbeid med barnevernet, og om psykologen tror pasient og barnevernet vil kunne 

klare å få til et godt samarbeid. 

3.3 Psykologene opplever at samtaler om 

foreldrefungering og bekymring kan ha positiv 

innvirkning på terapiforløp 

3.3.1 Å tematisere foreldrefungering kan styrke relasjonen mellom 

pasient og terapeut 

Flertallet av psykologene trekker frem erfaringer med at det også kan styrke den terapeutiske 

relasjonen å ta opp foreldrefungering, særlig å anerkjenne utfordringene med å være 

omsorgsperson, eller når pasienter selv fremhever foreldrerollen som viktig. Flere 

informanter, deriblant Hans, forteller at tematisering av foreldrefungering kan anspore til 

samtaler om pasienters egen barndom. 

Det kan jo... Gi opphav til tema om han [pasienten] selv, da. Og man kan få litt 

innsikt, se seg selv utenfra på en annen måte kanskje fordi han forholder seg litt... Til 

han da, farsrollen, altså, se seg selv som barn, og prøver å forholde seg til sitt barn, 

hvordan det kan være, så, så... Det kan hende kanskje at de ser litt flere nyanser, da. 
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Samtidig som det kan være utfordrende å tematisere foreldrefungering, opplever psykologene 

at det kan være positivt for behandlingsrelasjonen å snakke om dette aspektet ved pasienters 

liv. Flere av psykologene forteller dessuten at det kan gi muligheter til at pasienter blir bevisst 

på tema fra egen oppvekst, og det kan være nyttig for behandlingen. 

3.3.2 Samarbeid om kontakt med barnevernet kan motvirke 

alliansebrudd eller utfordringer i terapirelasjonen 

Å få til et samarbeid med pasienter om å sende bekymringsmelding slik at det blir et felles 

prosjekt ser ut til å være en måte psykologene kan unngå alliansebrudd. Flere nevner dette, 

blant annet Rannveig: «Det beste er, og det er faktisk også mulig å få til, i en god del saker, å 

få lov av forelderen, altså pasienten, til å sende en bekymringsmelding.» Hans forteller at han 

har opplevd at barnevernet direkte leste opp bekymringsmeldinger for pasienter, noe som 

skapte forstyrrelser i behandlingsalliansen. Han har derfor gjort det til en vane å orientere 

pasienter på forhånd om hva han skriver i bekymringsmeldinger: 

Det jeg kunne oppleve noen ganger var at det skjedde noe med, opplevde det som, noe 

med relasjonen... De hadde hatt sine første møter med barnevernet, og så hadde de 

lest opp, lest opp den [bekymringsmeldingen], og så... Og så var det litt sånn, med 

noen overraskelser og noe med tillit og... Trengte de så mye informasjon, og, og så var 

det kanskje ikke helt korrekt informasjon, det var noen som var opptatt av det. Ja. (Så, 

det ble et slags brudd i alliansen?) Ja, det var jo en forstyrrelse. Så jeg synes at det 

nesten var litt sånn forebyggende, å ta det i forkant. Men uten at pasienten skulle 

liksom føre an hva som skulle stå der, eh, men... Litt sånn hva som var vår vurdering, 

da, ikke sant. 

Psykologene forteller at de foretrekker å samarbeide med pasienter om det å sende 

bekymringsmelding når det er mulig. Det kan øke sannsynligheten for å beholde den 

terapeutiske relasjonen. 
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3.4 Psykologer kan ha et negativt inntrykk av 

barnevernet 

3.4.1 Psykologen erfarer at barnevernet vurderer saker som mindre 

alvorlig 

Flere av psykologene har opplevd at barnevernet vurderte en sak som mindre alvorlig enn 

dem og ikke satte i gang nok eller riktig tiltak, eller tiltak ble satt inn for sent. Anette har 

inntrykk av at barnevernet kan vurdere emosjonell omsorgssvikt som mindre alvorlig, og ikke 

har tatt det «helt på alvor» når hun har sendt bekymringsmelding om det. Rannveig forteller 

om en sak hvor hun vurderte omsorgsovertakelse som helt nødvendig, men hvor det ikke ble 

noe av: 

Og det... Husker jeg det var veldig lenge siden hvor jeg også sendte 

bekymringsmelding som gjaldt omsorgsovertakelse. Det var jo helt nødvendig, det er 

lenge siden, da, hvor barnevernet [...] ventet for lenge før de fikk behandlet saken, 

hadde ikke noe å stille opp med. Og saken bare sånn... Rant ut i sanden. 

Hans har opplevd at barnevernet har avsluttet saker for tidlig: 

Plutselig har de avslutta saken, og så... Så tenker jeg: «Men hallo, altså... det er jo 

ikke noe endring, jeg er fortsatt bekymra». (Ja.) Også, også, har de ikke drøfta noe 

med... Jeg tenker de bør drøfte med, med de som er rundt pasienten, da, og det har jo 

vært oss blant annet. 

Flere av psykologene har altså opplevd at barnevernet kan trekke seg ut av saker for tidlig, og 

at de ikke gjør tiltak som monner. En uttrykker at barnevernet kan ha manglende kompetanse 

eller ressurser til å møte emosjonell omsorgssvikt. 

3.4.2 «Du vet ikke helt hva det er du setter i gang når du sender en 

melding» 

Enkelte av psykologene forteller at noen av deres pasienter har hatt positivt samarbeid med 

barnevernet, men flere sier de kan tvile på om pasienten vil bli møtt av barnevernet på en 

konstruktiv måte. For eksempel nevner Hans at han har sett seg nødt til å ringe barnevernet og 

selv foreslå fremgangsmåte for møter etter å ha opplevd at barnevernsansatte har vært for 

konfronterende mot pasienter. Rannveig sier eksplisitt at hun kan oppleve å miste kontrollen 

over saker når de går til barnevernet: 
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Vi har litt varierende erfaring med barnevernet, så du må tenke deg ganske nøye om 

før du eventuelt tar en sak videre, for det, det... Det kan, ofte når du først, hvis du har 

meldt en sak så får du nesten litt sånn følelsen av at den er ute av dine hender, litt ute 

av din kontroll, og, ja, sånn at det kan være det er litt sånn ymse hvordan det 

håndteres. 

Rannveig gir også uttrykk for tvil om barnevernet har nok ressurser. Det kan gjøre det 

vanskeligere for henne å sende bekymringsmelding. 

Jeg husker på gjennom store deler av nittitallet, det var stor gjennomstrømming, mye 

ustabilitet, mye omorganiseringer, mye slitasje på folk i barnevernet. Klart det gjør 

noe med... Når du sitter og observerer det på nært hold også, så gjør jo det noe med, 

ikke sant, hva du tenker om... Og hva du skal melde, liksom utfra hvordan du tror det 

blir tatt i mot og håndtert. Også må du jo på en måte si til deg selv at det er ikke ditt 

ansvar. Ditt ansvar er å melde når du trenger å melde, også er det de som har 

ansvaret for å faktisk håndtere det på en fornuftig måte. Men når du sitter med en 

pasient som du har blitt kjent med så er det veldig vanskelig og så være veldig 

nøktern, når du på en måte ønsker det beste for den pasienten. [...] Det er litt sånn 

igjen, som jeg nevnte i sted, at det... Du vet ikke helt hva det er du setter i gang når du 

sender en melding. 

Flere av psykologene forteller at hvorvidt kontakten med barnevernet blir konstruktiv for 

pasienter og deres barn avhenger av måten de blir møtt på. Dersom barnevernsansatte er for 

konfronterende eller viser lite medfølelse for forelderen kan psykologen risikere både at 

prosessen hos barnevernet blir lite konstruktiv og at det kan skade behandlingen. Materialet 

tyder også på at psykologenes inntrykk av barnevernets ressurser kan ha betydning for 

vurderingen av om det skal sendes bekymringsmelding.  

3.5 Psykologene kan streve med egne ubehagelige 

følelser 

3.5.1 Å tematisere bekymring kan oppleves som ubehagelig 

I likhet med flere av våre informanter uttrykker Anette et ideal om å kunne tematisere alt som 

er vanskelig, også vold og overgrep mot barn: 

Vi må, jeg tenker vi må kunne spørre om alt, og så er det, hindringene ligger i... Også 

ikke i pasienten. Eh, og at det er noe vi alltid må jobbe med. Men akkurat det med vold 

og overgrep tenker jeg er litt, jeg tror vi har utviklingspotensiale der. 
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Flere av psykologene, deriblant Mina, snakker om ubehaget ved å kjenne på pasienters 

ubehag: 

Man kjenner veldig godt på pasientens reaksjoner og man vil jo helst ha en sånn ja, 

selvfølgelig, «å så fint at du ser meg», men det er jo ikke alltid man får den, og da 

kjenner man selvfølgelig på en motstand og et visst ubehag. 

Flere informanter forteller altså at situasjoner der bekymring tematiseres kan oppleves som 

vanskelig både fordi det kan være ubehagelig for pasienter og fordi det kan oppleves som 

ubehagelig for psykologen å forholde seg til reaksjoner fra pasienter når bekymringen 

tematiseres.  

3.5.2 Å følge plikten til å ivareta barn kan føles som å påføre 

pasienter skade eller smerte 

Psykologene har opplevd å måtte gjøre ulike intervensjoner som kan oppleves som skadelige 

eller vonde for pasienter. Rannveig mener kartlegging kan bidra til å opprettholde stigma 

rundt psykiske lidelser ettersom det ofte ikke gjøres ved somatiske lidelser. Sigurd og Anette 

omtaler dilemma hvor det for pasienten er viktig å beholde kontakten med barnet, men hvor 

det for barnet antakeligvis er viktigere å unngå negative konsekvenser av forelderens tilstand:  

Så er det dilemma det her med at «barna er det eneste som holder meg oppe», sier de 

jo ofte og samtidig så har de depressive symptomer som vil kunne påvirke 

affektinntoning, og, og samspill, og når det vurderes i moderat til stor grad, da er vi jo 

veldig bekymra. (Sigurd) 

En kvinne som var alvorlig deprimert og egentlig trenger, eller ville ha god nytte 

sannsynligvis, av innleggelse på vår døgnavdeling, men hun har en baby på noen 

måneder, og vi er litt usikre på om mannen er skikka til å ta seg av den babyen, så hva 

gjør vi da. For det er jo viktig for henne å få ha kontakt med barnet sitt, samtidig som 

det kanskje er bra for henne å få, få litt pause, å få hvilt og ikke måtte ha det ansvaret 

som hun egentlig ikke klarer nå. Så det er jo... Heldigvis ikke så ofte, men det er jo 

dilemma vi kommer opp i, sånn vanskelige situasjoner, da, som er ganske krevende, 

også for behandler. (Anette) 

Anette forteller og om situasjoner der erkjennelse av nedsatt foreldrefungering kan føles 

smertefullt for pasienter: 

Men når vi snakker mer om det så kommer det frem at de... At pasientene kan merke at 

barna sannsynligvis merker noe, men det er jo ganske smertefullt å ta inn over seg at 
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man påfører sine barn eh, mye bekymringer. Og at man ikke klarer å fungere så godt 

som foreldre. 

Flere av våre informanter forteller altså at plikt til å kartlegge, og plikt til ivaretakelse av 

pasienters barn ved alvorlig bekymring noen ganger kan medføre at de må snakke om og 

vurdere alternativer som kan oppleves som smertefulle for pasienter. 

3.5.3 Å ivareta barnet kan medføre at terapeuten strever med å 

kjenne empati med pasienter 

En utfordring flere informanter nevner er situasjoner der de opplever vansker med å kjenne 

empati med pasienter, for eksempel hvis pasienter ikke er en «god forelder». Mikkel forteller 

at sterkt normbrytende holdninger og verdier «som på en måte kan gå utover andre» kan 

oppleves utfordrende. Han forsøker da å lete frem empati for eksempel ved å forestille seg 

pasienten som barn. Anette lurer på om hun ubevisst kan kvie seg for å tematisere vold fordi 

det kan bli vanskelig å ha empati for pasienter dersom hun kjenner avsky, og fordi et stort 

apparat må settes i gang. 

Jeg har aldri hatt en pasient som har innrømmet at’n har slått barnet, og det vekker jo 

så mye avsky hos behandlerne, inkludert meg selv, det å ha en overgriper, i rommet, 

det er eh, fryktelig tungt. [...] Jeg tenker at det er eh... Ubehaget blir så stort. For vi 

har pasienter som ikke har barn, men som har begått overgrep, eh, begått seksuelle 

overgrep, hvor [jeg] bare merker hvor... De pasientene er kjempevanskelig å fordele, 

for det er... Eh, det er så vanskelig å forholde seg til også. Eh, og også der det kommer 

frem i løpet av behandlingen, så opplever jeg jo [fnyser] at eh, behandler kan takle det 

ganske greit, men, kollegaene, uttrykker ganske mye avsky overfor pasienten, da. Så 

det blir eh... Jeg tenker hvis det er barn med i bildet og, så er det jo enda vanskeligere. 

Eh, og hvis barnet blir utsatt for vold av foreldre eller av nære omsorgspersoner så er 

det vel, så må vi jo vurdere om det skal politianmeldeles, altså så det settes i gang et 

ganske... Kan settes i gang ganske stort apparat, da. 

Psykologene forteller altså at det kan være vanskelig å streve med empati, og at de forsøker å 

motvirke det på ulike måter. De kan blant annet si til seg selv at de må respektere at folk gjør 

ulike livsvalg, anerkjenne at det er vanskelig å kjenne på antipati, eller forsøke å hente frem 

empati gjennom å forestille seg pasientene som barn. 
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3.5.4 Psykologene blir redd for at egen sikkerhet og barnets 

sikkerhet kan bli truet hvis de adresserer bekymring knyttet til 

foreldrefungering 

På spørsmålet «har du noen gang erfart at vold og omsorgssvikt har blitt en «elefant i 

terapirommet»?» svarer samtlige informanter avkreftende. Det at temaet kan være vanskelig å 

snakke om bruker flere av psykologene som en pekepinn på at det er viktig å snakke om. 

Imidlertid sier flere de kan være tilbakeholdne med å spørre direkte om vold og omsorgssvikt 

hvis pasienter har en kjent voldshistorikk. De kan frykte for egen sikkerhet eller barnets 

sikkerhet, men forsøker å ta opp bekymringen med pasienten etterhvert. 

Henrik skulle ønske at bekymringsmeldinger ble sendt fra klinikken og ikke den enkelte 

behandler. Han mener frykt for pasienter er et tabubelagt tema som påvirker psykologers 

vurderinger i stor grad. 

Det kan føles noen ganger som det... Finnes en latent trussel mot oss, da, men det, 

prater vi ikke så mye om. Ehm... Ikke veldig ofte, men i noen liksom subgrupper av 

pasientene kan det gjøre det. Altså hvis eh, hvis man prater med noen som har en... 

Heftig voldshistorikk eller liksom har slått ned noen med balltre eller noe sånt, så 

ehm, så har jeg en følelse av at det kan påvirke de valgene og de beslutningene man 

tar og det... Hva man gjør og ikke gjør, da. Men det, det mener jeg er et litt sånt fortiet 

og tabuisert område. Og det er mulig folk, andre folk er annerledes enn meg og de er 

tøffere enn meg og, og mindre feige eller selvbeskyttende enn meg, liksom, men hvis 

man liksom... Hvis man har en eller annen sånn Hells Angels fyr eller noe sånt som 

pasient, og blir, eh, bekymret for hvordan barna hans har det hjemme, det skulle være 

mulig å se for seg. Mm, så, så, tror jeg man påvirkes av det, jeg tror jeg hvertfall 

påvirkes av det. Og, mm... Da tror jeg det sitter liksom lengre inne å gå videre med 

bekymring og sånn, da. Ja… Ehm... Det bør sikkert ikke være sånn og det er sikkert 

ikke sånn det, ifølge lovtekstene og sånn, menneh... Min erfaringer er at det… (Da 

sitter det litt lengre inne?) Da sitter det litt lengre inne og det påvirker i hvert fall. 

Våre informanter forteller både at de kan være tilbakeholdne, og at bekymring som regel ikke 

forblir usnakket. Der de har grunn til å tro at egen sikkerhet eller forholdene for barna kan bli 

skadelidende må de likevel trå varsomt. 
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3.6 Rammer kan oppleves som utfordrende 

3.6.1 Psykologene opplever at systematisk kartlegging både kan 

være hensiktsmessig og uhensiktsmessig for målet om ivaretakelse 

av barn som pårørende 

Henrik ytrer seg kritisk om systematisk barnekartlegging. Han sier blant annet at 

lovendringen i 2010 er en «sovende paragraf» og at den ikke følges skikkelig opp, verken av 

ham selv eller andre. Det kan virke som om han synes kartleggingsskjema er for overfladiske 

og ikke fanger opp det som han mener er viktig, som også Bjørn nevner: 

Mer enn å krysse av at jeg har kommet, dokumentert all informasjonen som skal 

dokumenteres, så har jeg mer gjort det sånn, da, at jeg tenker da gjennom den typen 

samtaler å få mer tak i affekten kanskje, og relasjonen, mer enn bare sånn... «Nå har 

jeg gjort jobben min å krysse av på det jeg skal gjøre, så tenker jeg at jeg har ivaretatt 

disse barna». 

Også Rannveig er kritisk til systematiseringen. Hun sier hun har inntrykk av at det er «ganske 

tilfeldig» hvordan kartlegging av barn og barns behov følges opp og hun er ikke sikker på om 

lovene bidrar til formålet. Hun mener også det bør være rom for å variere hvor grundig man 

skal kartlegge foreldrefungering, fordi kartlegging også bidrar til stigmatisering: 

Du er nødt til å forholde deg til lovverket, ikke sant, du på en måte sånn, tar det opp 

uansett om du vurderer at dette er en relevant problemstilling for pasienten eller ikke, 

fordi pasient, alle pasienter innenfor psykisk helsevern skal kartlegges på denne måten 

[...] Og noen av de skjemaene som er laget, jeg har sittet med pasienter og pasienter 

reagerer på skjemaene og jeg er helt enig med dem, det er først og fremst ganske 

dårlige skjemaer, eh... Men også det at noen kan reagere på at man, at hvis man da 

liksom per definisjon fordi man har en psykisk lidelse så er vi interessert i barna. Men 

hvis de hadde kommet opp i somatikken, på poliklinikken her oppe, med knær eller 

hjerte eller noe annet, så, er det ikke samme, samme kartlegging. 

Flertallet av psykologene omtaler systematisk kartlegging som først og fremst hensiktsmessig 

og mener at det bidrar til målet om ivaretakelse av barn som pårørende, blant annet fordi det 

blir mindre tilfeldig hvorvidt barnas forhold blir tatt opp. Flere mener skjematisk kartlegging 

fungerer som en påminner for dem selv. For eksempel sier Mina at hun opplever plikten som 

«en klar retningslinje» og Sigurd opplever lovmessig kartlegging som en hjelp til 

implementeringen av plikten: 
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Jeg synes det har vært en veldig hjelp i forhold til implementering. (Mm. Tror du det 

bidrar til at formålet blir oppfylt?) Jeg tror aldri vi klarer å oppfylle det, men eh... Jeg 

tror vi kan bedre barns situasjon betraktelig. (Ser du noen betenkeligheter med en 

sånn systematisering?) Nei. 

Anette sammenligner dagens situasjon med da hun begynte å jobbe som psykolog på slutten 

av 1990-tallet, og mener systematisert barnekartlegging er et gode: «Så dette her er... Det er 

veldig annerledes nå, altså. Så noe går framover.»  

Psykologene forteller altså både at de opplever systematisert barnekartlegging som 

hensiktsmessig for målet om å ivareta barn som pårørende og at de er i tvil om hvor mye det 

bidrar. Samtlige fremhever at innhenting av informasjon om barn ikke fritar dem fra å måtte 

gjøre krevende vurderinger.  

3.6.2 Å ta opp en sak i team kan være utfordrende fordi kollegaer 

kan ha ulike meninger om man bør sende bekymringsmelding 

Flere informanter har opplevd at det å ta opp en sak i team ikke nødvendigvis forenkler 

vurderingen av bekymring. Hans sier at han har opplevd det som utfordrende når han har 

ønsket hjelp til vurderinger, men følt seg presset av kollegaer til å sende bekymringsmelding. 

Silje sier det er enklere å gjøre vurderinger når man har distanse til behandlingen, og at det 

derfor kan være lettere for teamet enn behandleren å konkludere at meldeplikten er utløst. 

Henrik synes det å ta opp spørsmål om bekymringsmelding på teammøter kan være 

utfordrende, fordi kollegaer kan oppfordre ham til å melde uten at han selv ser grunn til 

«alvorlig bekymring». Han forteller at han sjelden tar opp slike saker i team, mens andre 

informanter forteller at de gjør det med nesten alle bekymringssaker. Henrik uttrykker at både 

barnevernet og kollegaene kan forholde seg litt for strengt til lovverket og være for 

kategoriske. Han uttrykker at man bør tillate normalvariasjon og ha forståelse for at 

foreldrefungering kan være varierende: 

Jeg tror at gode grunner til å holde litt igjen, er at det bør være en viss eh, 

alvorlighetsgrad for å melde [...] Og at man da bør, huske på, ja at det bør være rom 

for liksom, normal menneskelig variasjon i eh, i ting som skjer i en familie og, og 

sånn. (At man i perioder kan ha litt dårligere foreldrefungering på grunn av uhelse?) 

Ja. Ja, man kan ha en dårlig dag, eller man kan ha en krangel eller man... Kan være 

litt brysk, eller altså sånn, at man bør ta litt høyde for sånne ting, da. Så... Men det er 

litt vanskelig felt, og det er jo, ja det hender at jeg synes at kollegaene eller noen av 
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kollegaene har litt... Lav terskel for å tenke eller mene at man må sende 

bekymringsmelding til barnevernet. 

Materialet vårt antyder altså at for behandleren vil ikke nødvendigvis det å diskutere 

bekymringssaker i team gjøre det lettere å vurdere om de er alvorlige nok til at en 

bekymringsmelding bør sendes.  

3.6.3 «Man kan ikke ha fokus på alt» 

Psykologene forteller at arbeidspress, praktiske systemutfordringer og begrensninger kan heve 

terskelen for å tematisere og melde bekymring. Hans sier at man må være mer forsiktig med å 

utfordre terapirelasjonen på allmennpoliklinikker sammenlignet med døgnavdelinger. På en 

døgnavdeling er flere involvert i et behandlingsforløp og det blir flere muligheter til å reparere 

brudd i alliansen: «Du må trå litt mer varsomt generelt i allmennpol, for da har du ikke den 

muligheten for å reparere før i neste time eventuelt… Nei, du står mer alene.» Anette mener 

allmennpoliklinikker bør ha fokus på de voksne, men kan bli flinkere til å hjelpe pasienter 

med å snakke med barnet sitt om sine plager. Hun sier hun opplever usikkerhet rundt hvilke 

tiltak som bør settes i gang av andre instanser. For eksempel trekker hun frem at det kan være 

utfordrende at hun trenger samtykke fra foreldrene for å melde bekymring til barnehage: 

Jeg tror at vi er eh, gode på å fange opp situasjonen, altså hvilken situasjon barnet er 

i, eh, men det er det dilemmaet som vi snakka litt om i stad, hvor mye skal vi gå inn i 

saken. (Ja...) Eh, vi kan melde barnevernet og vi kan søke til BUP, eh, men det er jo et 

dilemma for oss hvor mye skal vi kontakte PP-tjenesten, for eksempel, når det er 

trøbbel i skolen, hvor mye skal vi melde fra til barnehagen. Det er noe vi diskuterer 

innimellom. 

Anette nevner også utfordringer av mer praktisk art. Det å ha separate journalsystemer og 

saksbehandlingsystemer tror hun kan føre til høyere terskel for å sende bekymringsmelding 

fordi psykologene er mindre vant med å arbeide i datasystemet for melding av slike saker. 

Sigurd fremhever at det kan forenkle arbeid med bekymringsmelding dersom en pasient 

allerede er «inne i et system» på grunn av tidligere innleggelser. 

Henrik fremhever at det er høyt arbeidspress der han jobber og at den som er barneansvarlig 

har denne oppgaven i tillegg til mye annet. Han tror dermed det kan være vanskelig for 

vedkommende å prioritere å være med på samtaler med kollegaer: 
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Jeg tror at hvis man intervjuet henne [barneansvarlig psykolog] at hun kanskje ville 

sagt at dette er noe hun skal gjøre på toppen av alt på en måte, uten å ha tid til det, 

altså, litt sånn, da. Så, hm... Det er, eller kan være en viktig funksjon. Men det kan 

også være liksom en sånn... Her er det kanskje litt sånn tom gallionsfigur som... Kunne 

eller burde vært fylt mer med innhold. Og det, tror jeg ikke først og fremst er hun 

barneansvarliges feil, men at det... Det kunne vært løftet mer opp av ledelsen eller noe 

sånt. [...] Så er det mange, det er mange ting og mange prioriteringer og mange 

prosedyrer og man kan ikke ha fokus på alt, men eh... Men jeg tror samtidig at det 

kanskje er litt forsømt område. 

Flertallet av psykologene påpeker viktigheten av at barn som pårørende vektlegges på det 

organisatorisk nivå og nedfelles i arbeidskulturen. Rannveig opplevde at det var lettere å 

sende bekymringsmelding til barnevernet da hun hadde barn og ungdom som pasienter, enn 

nå når hun har voksne som pasienter. Henrik forteller at han trodde han som familiespesialist 

ville ta en tydeligere rolle, men at det ikke skjedde: 

Og da jeg begynte å jobbe her så var jeg veldig sånn, sikkert nesten litt frekk, i... I å 

insinuere at jeg tenkte at dette var et sted hvor folk var dårlig på å se utenfor den 

nesetippen som var deres egen pasient. Dårlig på å tenke kontekst og pasientens 

familie, og sånn. Også blir man sånn sjæl. Litt sånn... Eller altså sånn... Tvert i mot så 

kunne man tenke at «Åh! Som husets eneste familiespesialist omtrent, at jeg skulle 

være sånn ivrig forkjemp...», men eh... Det har ikke blitt sånn. (Nei…) Så man, så jeg 

vet ikke, men jeg, i hvertfall da, påvirkes også åpenbart mye av det, det stedet man 

jobber, den konteksten man jobber i. 

Flere av psykologene forteller altså at det å sende bekymringsmelding og gjennomføre 

samtaler hvor barna er tilstede kan medføre merarbeid i en arbeidshverdag som allerede er 

travel. Når pasientkontakten er knapp, med én time eller mindre i uka, oppleves det som desto 

mer viktig å ikke sette terapirelasjonen i fare. Det kan dermed tenkes at både praktiske 

rammer som konsultasjonshyppighet, individuelt behandleransvar, at det brukes ulike journal- 

og saksbehandlingssystemer og at arbeidspresset er høyt, bidrar til å heve terskelen for å 

tematisere og eventuelt melde bekymring til barnevernet. Flere trekker også frem at ulike 

praksiser i ulike deler av psykologers arbeidsområder påvirker hvorvidt barneperspektivet 

vektlegges.  
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3.7 Rammer kan oppleves som fordelaktige 

3.7.1 Å diskutere med kollegaer kan hjelpe psykologen med 

vurdering av bekymring 

Flertallet av psykologene forteller at de har opplevd det som nyttig å diskutere 

bekymringssaker i team. De uttrykker at kollegaer kan bidra med støtte, bekreftelse, og hjelp 

til å drøfte tiltak. Det å reflektere sammen og belyse saker fra ulike perspektiver kan bidra til 

bedre vurderinger, og gjøre det lettere å ta beslutninger. De trekker frem ulike aspekter som 

viktige for dem. Flere opplever at det å ikke stå alene i en vurdering er hjelpsomt. Silje 

opplever at det kan lette arbeidet med beslutningen, selv om det ikke nødvendigvis gjør det 

lettere å sende bekymringsmeldingen: 

Nei, alle synes det er veldig vanskelig. Det er veldig vanskelig og veldig, eh, det føles 

veldig alvorlig på en måte. Mm. Men så er det som sagt ja... I hvert fall de sakene den 

forrige jobben jeg jobbet, så var det ofte behandleren selv som ville vente litt og de 

andre som liksom: «Nei, vi må gjøre det nå» (ler) ja. Så jeg tror det er veldig lurt å ta 

sånt opp i team fordi når du sitter der, så er det lett å utsette og utsette og ja.[...] Det 

er veldig positivt å ta det opp, det er det absolutt, og få innspill på det. Men om det 

blir lettere å sende den bekymringsmeldingen for det, det vet jeg ikke, men det er 

gjerne lettere å komme til den beslutningen at okei, vi må sende. 

Mina foretrekker å gå mer i dybden av bekymringssaker i veiledning, i teammøter opplever 

hun at det er knapt med tid. Også Bjørn nevner veiledning og vektlegger at det kan være 

nyttig for å utforske overføringer og motoverføringer som kan påvirke vurderinger knyttet til 

bekymring. De nevner også at å drøfte saken med barneverntjenesten kan hjelpe dem med å ta 

en beslutning. 

Flertallet av psykologene forteller at de opplever at innspill fra kollegaer kan hjelpe dem til å 

gjøre bedre vurderinger, belyse og analysere saker fra flere vinkler og at det kan være godt å 

ikke stå alene om vurderinger og konklusjoner. Støtte fra kollegaer kan komme gjennom 

uformelle samtaler, i veiledning, eller på teammøter. 

 

 



42 

 

3.7.2 Systematisert barnekartlegging kan bidra til bevissthet om det 

terapeutene opplever som en plikt 

Flere er positive til å systematisk kartlegge barnas hjemmeforhold. Hans trekker frem at det 

bevisstgjør ham og tydeliggjør hvordan han skal gå frem: 

På den ene siden så blir det jo mer og mer at alt skal systematiseres, men jeg ser jo 

absolutt fordelen med at dette har kommet mer på banen med at vi skal kartlegge og 

ha barneansvarlig, for det har vært et, noe som har vært ganske forbisett, altså. Så det 

har jo blitt mye oftere tema i ulike møter og i forhold til ved utskrivelse, tema i 

samtalene... Altså du får det mer frem i frontallappen som en del av en hel pakke, da. 

På at det, og det gjør nok at vi ofte kanskje, involverer pårørende mer også. 

Silje opplever at også pasienter synes det er bra at systematisering gjøres rutinemessig, at det 

kan ufarliggjøre kartleggingen, fordi det er allment. I likhet med Anette trekker hun frem at 

hun selv ble mer opptatt av barns forhold da hun ble forelder. Silje tror enkelte kollegaer som 

ikke har barn selv lettere kan glemme å undersøke barnas forhold. Hun sier imidlertid at 

systematiseringen ikke må bli en hvilepute. Mina er opptatt av at hun skulle ønske lovene var 

mer synlige i samfunnet generelt, slik at flere var klar over plikten til å melde. Sigurd trekker 

frem at systematisert arbeid med barn som pårørende er viktig for å forebygge at psykiske 

lidelser går i arv. Også Anette uttrykker det: 

Ja, vi skal være [...] være gode på det med barn som pårørende, særlig de små da, så, 

forebygger vi jo nye, at vi får dem som pasienter [...] Nå har jeg jobba her i ti år, så 

jeg ser jo det at nå kommer jo barna til pasienter som jeg kjenner fra tidligere. 

Dessverre. Men det er jo noe med genetikken og, det er... Eh, men jeg har veldig tro 

på det å få til gode eh, ta vare på barna på en god måte, vil være [...] veldig 

samfunnsøkonomisk gunstig også. 

Flertallet av psykologene opplever at systematisert kartlegging bidrar til å minne dem på 

plikten til å innhente informasjon om barnas forhold og synes det er er positivt at det er 

allmenngjort. Imidlertid opplever de også at kartleggingen er en av mange rutiner de er 

forventet å gjøre, og at jobben ikke er utført selv om de har fylt ut et skjema. 

3.8 Systematisk kartlegging kan både skape 

avstand og styrke relasjonen 

Psykologene opplever at systematisk kartlegging kan påvirke relasjonen negativt ved at man 

blir mindre til stede som terapeut. Henrik trekker frem at systematisk kartlegging kan bidra til 
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å svekke troverdigheten som hjelper. Bjørn fremhever at det kan gjøre terapeuten mindre 

inntonet og spontan, og at det er tidkrevende. Han beskriver at han noen ganger føler han må 

bygge relasjonen opp igjen etter kartlegging: 

Jeg er ikke noe veldig fan av skjemaer, det er noe jeg gjør mer fordi det forventes at 

man gjør det her, eh... Jeg føler at det, ja, det gjør egentlig alt med relasjonen. Jeg 

tenker relasjonen og det man jobber med her egentlig handler om å være veldig 

inntona og kjenne på hva som skjer når man prater sammen, og er i kontakt sammen, 

mens med en gang man har et skjema og begynner å krysse av på ting og... Leser opp 

ferdigstilte spørsmål så mangler jo spontaniteten, det går jo selvfølgelig an å utforske 

utover spørsmålene, men jeg tenker at det er mange skjemaer som har veldig mange 

spørsmål som det er veldig tidkrevende og for mye eh, sideveier og sånn. Det kan rett 

og slett bli for tidkrevende sånn at jeg føler at de skjemaene ofte blir veldig lite 

spontane og veldig sånn, tilgjort. Det gjør veldig mye med kontakten. Jeg føler at jeg 

rett og slett mister ganske, det meste av kontakten med pasienten. 

Samtidig ser han flere positive sider ved å kartlegge. Han er opptatt av at man må kunne 

undersøke foreldrefungering uten for mye fokus på bekymring eller at man skal se pasienten i 

kortene: 

Men det, men jeg tror at å ta opp med pasienter at eh... At de er foreldre og at de har 

barn og hvordan, hvordan det fungerer hjemme, og hva slags bekymringer de har [...] 

det tror jeg er av det gode. At det sjelden er av det vonde, og der tror jeg jeg og mange 

andre har liksom, mye å gå på. Og jeg tror at det er mye sånn man kan, snakke med 

folk uten å være helt ute i sånn... barnevernet bekymringsmeldings-land. (Mm.) Men 

det er kanskje også at man [...] bli bedre på, innlede sånne samtaler og stille sånne 

spørsmål uten å bli inkvisitorisk, eller uten å, få verken en selv eller andre til å føle at 

nå er det like før en bekymringsmelding, på en måte, da. 

Mikkel sier at systematisk kartlegging kan styrke pasienters inntrykk av institusjonen dersom 

pasienten selv er opptatt av disse spørsmålene, men tror noen pasienter opplever det som en 

«overformynderi-greie». Rannveig skulle ønske det var mer åpent for vurdering hvor grundig 

man skal kartlegge. Samtidig forteller hun at hun har opplevd systematisk kartlegging som 

nyttig for å ta opp vanskelige tema, at det er lettere å ta opp fordi det er et krav, det «bare er 

sånn».  

Flertallet av psykologene forteller altså at systematisk kartlegging kan påvirke relasjonen 

både på en positiv og en negativ måte. 
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4 Diskusjon 

 

Våre åtte hovedtema peker i mange retninger og kan knyttes til problemstillingene på flere 

ulike måter. Viktige aspekt ved psykologenes svar var at de balanserte svarene sine og tok 

forbehold. Flere hadde ganske motstridende erfaringer med samme tema. De opplevde mange 

dilemma, var opptatt av konsekvensene av handlingene sine, og fremhevet at hvorvidt det ble 

utfordrende å tematisere foreldrefungering eller bekymring også var avhengig av pasientene. 

Dette er i tråd med flere studier av helsepersonell (Alvarez, Kenny, Donohue, & Carpin, 

2004; Nayda, 2002; Scott, 2012). Flere av funnene våre støtter annen litteratur på området 

(Alnes, 2011; Weinstein et al., 2001), mens noen funn gir ny innsikt i psykologers opplevelser 

med å undersøke barns situasjon. Det vil være utenfor denne oppgavens omfang å diskutere 

alle temaene i detalj. Vi fokuserer derfor på de overordnede temaene som gikk igjen i 

materialet og ser nærmere på psykologenes etiske og moralske vurderinger.  

4.1 Konsekvensetisk vurdering versus pliktetisk 

vurdering 

Ifølge Øvreeide & Backe-Hansen (2002) kan «etisk praksis ses som våre forsøk på å realisere 

moralske verdier gjennom våre handlinger, […] å tilstrebe «det beste» og unngå «det vonde»» 

(s. 32). Han viser hvordan psykologer både er bundet av pliktetiske og konsekvensetiske 

føringer, for eksempel slik de er uttrykt i det første av de fagetiske prinsippene for nordiske 

psykologer (Norsk psykologforening, 1998), hvor både lovmessig pliktetikk og 

handlingsmessig konsekvensetikk er uttrykt slik: 

Psykologen viser respekt for og arbeider for å fremme utviklingen av hvert menneskes 

rettigheter, verdighet og integritet. Han/hun respekterer individets rett til privatliv, 

konfidensialitet, selvbestemmelse og autonomi, i samsvar med psykologens øvrige 

profesjonelle forpliktelser og med loven. 

Våre resultater viser at psykologene både er opptatt av pliktetiske og konsekvensetiske 

perspektiver. Uavhengig av om psykologene uttrykker forpliktelse til å etterleve påbudene 

som gis i de fagetiske prinsippene eller helsepersonelloven er de opptatt av å unngå negative 

konsekvenser og fremme positive konsekvenser for pasienter og pasientenes barn. Dette 

gjenspeiles i flere tidligere studier (Zellman, 1990a; Beck & Ogloff, 1995). Det kommer til 
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uttrykk blant annet når de er opptatt av at det å sende bekymringsmelding kan føre til brudd i 

terapirelasjonen og avbrutt terapiforløp. Konsekvensene kan bli negative både for pasientene 

og for barna deres. For eksempel sier Hans han er bekymret for om pasienter tåler at han 

sender bekymringsmelding. Han kan bli redd for at pasienter avbryter terapien, og hva som da 

vil skje med barna. Konsekvensetiske vurderinger kommer også til syne når psykologene 

argumenterer for at det kanskje vil gagne både barn og forelder at forelderen forblir i 

behandling fremfor at det sendes bekymringsmelding.  

Psykologene trekker også frem pliktetiske argumenter, men materialet vårt tyder på at de 

oftere fremmer pliktetiske argumenter etter at de har tatt en konsekvensetisk beslutning. Dette 

er i tråd med Beck og Ogloff (1995) som fant at barnets beste kom foran lovbestemte krav. 

Våre informanter kan for eksempel være villige til å «ofre» (Sigurd) pasienters 

behandlingstilbud hvis de vurderer at barnets omsorgssituasjon er så bekymringsfull at de 

mener plikten deres overfor barnet må veie tyngst og at de dermed er forpliktet til å sende 

bekymringsmelding til barnevernet. Det virker altså som psykologene vurderer og lar seg 

styre av hvilke potensielle konsekvenser de antar at handlinger kan ha hvis de utfordrer 

forelderens autonomi eller rett til konfidensialitet. Materialet viser også at konsekvenser for 

egen eller barnets sikkerhet kan bli overordnet det å følge en plikt eller lov. 

I diskusjoner om bekymringssaker er det gjerne kollegaer som fremmer pliktetiske 

argumenter. Resultatene viser at det kan oppstå uenighet mellom behandlere som ikke selv 

har ansvar for saken og argumenterer pliktetisk, og den som har behandlingsansvaret som må 

stå i konsekvensene av beslutningen og dermed ofte argumenterer konsekvensetisk. 

Argumentasjonen varieres altså av avstand til saken.  

Det virker som om informantene oftere gjør konsekvensetiske enn pliktetiske vurderinger i 

saker hvor de opplever dilemma. Vurderingene må ofte gjøres på usikkert grunnlag, og svaret 

på «hva vil jeg oppnå til det beste for hvem?» fører, som materialet viser, til flere ulike 

handlingsalternativer. 

4.2 Plikt på flere nivåer 

Flere informanter snakker om valgsituasjoner hvor de opplever å ha motstridende roller. Dette 

gjenspeiler tidligere studier (bl. a. Steinberg, referert i Levine et al., 1995, s. 121). Vi vil 

argumentere for at disse rollene kommer til uttrykk gjennom plikt som informantene kjenner 
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på flere nivåer, overfor ulike personer og institusjoner. Det dreier seg om plikt overfor barn, 

pasienter og overfor arbeidsstedet, og det dreier seg om plikt overfor profesjonen og 

psykologifaget, i siste instans også overfor samfunnet. Våre funn tyder på at i psykologenes 

overveielser og argumenter trer det personifiserte og konkrete, som barn, pasienter og 

kollegaer, mer frem, mens de mer abstrakte tingene psykologene også kjenner plikt overfor, 

som «samfunnet», ikke trer frem like tydelig. 

4.2.1 Plikt overfor pasienter 

Utsagn fra informantene våre tyder på at behovet for å etablere og opprettholde en god 

terapeutisk relasjon står sterkt. Dette reflekteres i flere studier som viser at helsepersonell 

frykter at uttrykt bekymring kan påvirke på arbeidsalliansen (Berlin et al., 1991; Kalichman, 

1999; Flaherty & Sege, 2005). Psykologene forteller om tema og dilemma som tyder på at de 

kjenner behov for å vektlegge hensynet til sine voksne pasienter. For eksempel beskriver 

Randi at det kan være vanskeligere å tematisere bekymring når hun er blitt kjent med og 

ønsker det beste for pasienten. I slike situasjoner står hun overfor to pliktetiske hensyn: 

Plikten om å ivareta barnet, det vil si påbudet om å melde bekymring, og plikten om å ivareta 

pasienten gjennom for eksempel å gi «omsorgsfull behandling» ut fra helsepersonelloven og 

vise respekt for pasientens autonomi ut i fra de etiske retningslinjene. To av psykologene vi 

intervjuet forteller også at det å stille spørsmål ved foreldrefungering og å sende 

bekymringsmelding er enklere når pasienten er barnet eller ungdommen enn når det er 

forelderen som er pasient. Disse resultatene er i tråd med Zellman (1990b) som fant at 

barnepsykologer og barnepsykiatere oftere sender bekymringsmelding enn kliniske 

psykologer som har voksne pasienter.  

Flere av informantene beskriver situasjoner der de opplever å stå i valgsituasjoner hvor 

alternativene er å hjelpe pasienten eller å hjelpe barnet og der det å følge plikten til å ivareta 

barn kan føles som å påføre pasienten skade eller smerte. Plikten overfor pasienten oppleves 

da som en motsetning til plikten om å ivareta pasientens barn. Vi ser at informantene 

fremhever hvor nyttig det er når de kan oppfylle pliktene overfor begge parter, for eksempel 

når de opplever at samtaler om foreldrefungering og bekymring har positiv innvirkning på 

terapiforløp, eller når de opplever at det å tematisere foreldrefungering styrker relasjonen 

mellom pasient og terapeut. Informantene forteller også om behov for utstrakt informering om 

barnevernets tilbud. Dette kan forstås som et forsøk på kompromiss: Psykologene vil både 
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trygge pasientene og bevare den terapeutiske relasjonen, samtidig som de vil tilrettelegge for 

at familien kan motta hjelp fra barnevernet. 

4.2.2 Plikt overfor barnet 

Grøsfjeld (2004) tar til orde for at de etiske prinsippene bør anvendes ut fra et utvidet 

klientbegrep som også inkluderer pasienters barn. Det kan synes som om flere av 

informantene våre anvender et slikt utvidet klientbegrep. Det kommer blant annet til uttrykk 

når de fremhever at systematisert barnekartlegging er en nyttig påminnelse som kan hjelpe 

dem til å orientere seg om pasienters barn, som her kan forstås som «det tredje ansikt». Det 

synes også som om informantene har et utvidet klientbegrep når de gjør nøye vurderinger før 

de melder bekymring, i frykt for negative konsekvenser for barnet. Psykologene forholder seg 

også til plikten overfor barnet når de tar beslutninger som de mener er til det beste for barnet, 

men som innebærer at de må påføre de voksne pasientene smerte. 

Flere informanter forteller at situasjoner der bekymring tematiseres kan oppleves som 

vanskelig både fordi de ser at det er ubehagelig for pasienten og fordi det kan ligge hindringer 

i dem selv. I sin beskrivelse av arbeid med personer med voldsproblematikk forteller Per Isdal 

(2015) at «enda mer er det vanskelig fordi jeg der og da – i øyeblikket – må gjøre det vondere 

for et medmenneske som sitter i samme rom som meg». Vi vil trekke parallellen til ubehaget 

det kan være å hjelpe en forelder til å erkjenne at hen yter mangelfull omsorg for sitt barn, og 

kanskje kan trenge hjelp fra barnevernet. Det kan, som Aldridge (2006) skriver, bidra til å 

undergrave forelderen i foreldrerollen. Å undersøke foreldrefungering kan i seg selv vise en 

manglende tillit til at foreldrene er gode nok omsorgspersoner for barna sine (Göpfert, 

Webster, & Seeman, 2004). Det å hjelpe en forelder til å se at hen trenger støtte i 

foreldrerollen kan dessuten innebære at terapeuten identifiserer seg med pasienters smerte, 

slik for eksempel Anette uttrykker: «det er jo ganske smertefullt å ta inn over seg at man 

påfører sine barn eh, mye bekymringer». 

Materialet vårt tyder på at informantene noen ganger velger å leve med ubehaget det er å 

påføre sine pasienter smerte for å oppfylle plikten de føler overfor barnet, samtidig som vi ser 

eksempler på at de ikke gjør det, eller utsetter beslutninger for eksempel ved å «holde saken 

varm». Dette er i tråd med Baumans (1996a, s. 118) fremstilling av det moralske menneskets 

skjebne, «hver gang vi forsøker å gjøre vårt beste for å styre unna den ene faren kommer vi 

faretruende nær den andre», eller som Rannveig sier: «Du vet ikke helt hva det er du setter i 
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gang når du sender en melding». Rannveig gir uttrykk for det Bauman (1996a) omtaler som 

nøling over hva som er moralsk riktig. Han hevder også at det moralske ansvaret vokser jo 

svakere og mer hjelpeløs den andre er, og omtaler barn som tilfeller der det moralske ansvaret 

er stør. At barnet er den som skal prioriteres høyest, samsvarer med hvordan psykologene i 

utvalget vårt tolker loven om meldeplikt til barnevernet ved bekymring for vold og alvorlig 

omsorgssvikt. Samtidig uttrykker mange av psykologene en ambivalens, særlig i situasjoner 

der de er usikre på om bekymringen er alvorlig nok. Dette kan gjenspeile Bauman (1996a, s. 

121) når han trekker frem paradokset i dette synet på moral: «Jo større det moralske ansvaret 

er, desto svakere er håpet om at det skal styres via et regelverk [...] Jo viktigere det er at vi 

gjør noe, desto mer usikkert er det hva vi bør gjøre. Dette er årsaken til at det er lite håp om at 

det moralske jegets dilemma noensinne vil bli kurert for sin indre ambivalens.» Man kan 

spørre seg om flere av psykologene har dårlig samvittighet eller skyldfølelse (jfr. Levine et 

al., 1995) som de rasjonaliserer vekk på ulike måter når ambivalensen melder seg. Mikkel 

nevner blant annet redsel for å anklage eller påføre skyld hos pasienter. Når psykologene 

opplever dårlig samvittighet overfor barn rasjonaliserer de det kanskje med at det er den 

voksne de behandler? Har de derimot dårlig samvittighet overfor voksne ved å måtte melde, 

rasjonaliserer de det kanskje med at det er plikten som helsepersonell som kaller, og plikten 

overfor barna? 

4.2.3 Forventninger fra arbeidsstedet 

Bauman (1996b) hevder at det moderne mennesket «utmerker seg ved sin tendens til å 

forskyve det moralske ansvar fra det moralske selv, enten over på sosialt konstruerte og 

administrative overindividuelle representanter, eller gjennom flytende ansvar innenfor et 

byråkratisk ingenmannsstyre». Plikt som informanter kan føle overfor arbeidsstedet kommer 

blant annet til uttrykk blant psykologene som ser mindre nytte av systematisk 

barnekartlegging, men som gjør det likevel, slik Bjørn uttrykker: «Jeg er ikke noe veldig fan 

av skjemaer, det er noe jeg gjør mer fordi det forventes at man gjør det her». Dette sitatet 

vitner om at han føler han må gjøre noe han egentlig ikke vil. Det kan virke som han ikke vil 

stå helt til ansvar for å bruke skjemaer, men skylder på arbeidsstedet.  

Det kan også virke som om informantene av lojalitet til arbeidsstedet forsøker å finne 

middelveier eller uttrykker seg forsiktig når kollegaer på teammøter argumenterer med 

henvisning til plikt overfor barnet, mens psykologen selv kanskje kjenner større plikt overfor 
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pasienten. Dette kommer til uttrykk gjennom for eksempel Henriks beskrivelse av at 

bekymringen bør være av en viss alvorlighetsgrad for at man skal kontakte barnevernet. Han 

er opptatt av at man i vurderingen av om omsorgsevnen er god nok, må ta høyde for det han 

kaller «normal menneskelig variasjon». Vi ser at plikt som informanter kan kjenne overfor 

kollegaer og hvordan ting gjøres på det enkelte arbeidssted kan komme i konflikt med plikt 

som informantene føler overfor pasienter, og også overfor pasienters barn, i de tilfellene hvor 

informanter opplever at systematisk kartlegging blir et mangelfullt verktøy for å ivareta barna, 

eller hvor det oppleves som et hinder for å oppnå god relasjon med pasienter.  

4.2.4 Plikt overfor psykologstanden og psykologifaget 

Vi mener plikt som informantene kan føle overfor faget kommer til uttrykk blant annet 

gjennom utsagn hvor de trekker frem valg de gjør for at pasienter skal ha nytte av 

behandlingen, eller at beslutninger kan ha positiv innvirkning på terapiforløp. Disse utsagnene 

kan også forstås som at informantene kjenner forpliktelse til å tilby evidensbasert behandling, 

der nettopp en god terapeutisk relasjon anses som en av fellesfaktorene og forutsetningene for 

å lykkes. 

4.2.5 Plikt overfor samfunnet 

Helsepersonellovens §33 angir at psykologer skal gi opplysninger til barnevernet når det 

foreligger mistanke om mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt. Vi forstår 

det som et uttrykk for samfunnsoppdraget helsepersonell har for å ta vare på barn som 

pårørende og hindre at barn utsettes for potensielt skadelige oppvekstvilkår. Oppdraget 

fordrer at psykologen gjør en vurdering av om meldeplikten til barnevernet er utløst. Som 

materialet vårt viser, kan denne plikten, som medfører at psykologen må gjøre en selvstendig 

vurdering, noen ganger stå i strid med plikten psykologer kan kjenne overfor både pasienter 

og pårørende barn. For eksempel kan det være vanskelig å oppfylle plikten til å undersøke og 

vurdere om det foreligger alvorlig grunn til bekymring når pasienter er lite åpen for å snakke 

om foreldrefungering, noe flere av informantene har opplevd. Informantene kan også oppleve 

at plikten til å melde kan stå i motsetning til plikten til å gi god behandling. I begge tilfeller 

ser vi at en samfunnsmessig plikt kan oppleves som å stå i motsetning til plikt overfor 

pasienter.  
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Kun én av informantene, Anette, nevner eksplisitt arvelig sårbarhet og et ønske om å bidra til 

å forhindre at psykiske lidelser overføres til yngre generasjoner. Sigurd nevner forebygging 

mer implisitt. Det kan derfor virke som om at den noe abstrakte plikten overfor samfunnet til 

å forebygge nye sykdomstilfeller, i mindre grad trer frem i psykologenes argumentering. 

Dette kan være tilfeldig, men man kan spørre seg om mange psykologer ikke har et like 

bevisst forhold til det. En annen mulighet er at de hadde svart det samme hvis vi hadde spurt 

dem mer om hvorfor de mener det er viktig å kartlegge barns situasjon.  

Helsepersonellovens §33 kan forstås som at psykologer har plikt til å samarbeide med den 

delen av velferdssystemet som barnevernet utgjør, men denne plikten kan også stå i 

motsetning til plikten psykologer kjenner overfor pasienter, blant annet fordi det kan innebære 

brudd på konfidensialitet og terapeutisk relasjon. Her kommer konsekvensetiske betraktninger 

inn igjen ettersom psykologene er opptatt av hvilke konsekvenser en bekymringsmelding vil 

kunne føre til. Flere av informantene har også erfaring med at det er stor variasjon i hvor godt 

barneverntjenesten utfører sine oppgaver, og at det å melde bekymring til barnevernet ikke 

nødvendigvis medfører at forelderen eller barna får hjelp. De opplever altså at det å sende en 

bekymringsmelding ikke nødvendigvis er det beste for samfunnsoppdraget, for pasienter, eller 

for barnet, selv om plikten er nedfelt i lovverket som skal regulere terapeutens virksomhet. 

4.3 Psykologene ønsker å være gode hjelpere 

I tillegg til at psykologene gir uttrykk for vanskelige avveininger mellom pliktetiske og 

konsekvensetiske dilemma, kan deres utsagn sies å være preget av ønsker og idealer om å 

være gode hjelpere. Dette kommer for eksempel til uttrykk når de ønsker å akseptere at 

pasienter gjør annerledes livsvalg enn de selv ville gjort, også i spørsmål om 

barneoppdragelse. Vi finner også at våre informanter uttrykker verdier om å være åpne, for 

eksempel om hvilke vurderinger de gjør og hva de skriver i bekymringsmeldinger. Verdien 

om å være til nytte uttrykkes blant annet gjennom at informantene forsøker å ta avgjørelser 

som legger til rette for best mulig behandling og verdien om å ivareta de svake kommer blant 

annet til uttrykk når informanter velger å sende bekymringsmelding, selv om det kan føre til 

at voksne pasienters terapi blir brutt. Andre måter ønsket om å være en god hjelper 

synliggjøres, er når informantene snakker om behovet for å ivareta pasienters tillit til dem. 

Det kommer også frem når de fremhever at det å tematisere foreldrefungering også kan styrke 

relasjonen mellom dem selv og pasienter, for eksempel gjennom å gi opphav til tema om 
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pasienters egen oppvekst, som igjen kan styrke behandlingen og kanskje føre til et bedre 

behandlingsresultat. 

Psykologene opplever at det å samarbeide med pasienter om kontakten med barnevernet kan 

forhindre svekkelse eller brudd på den terapeutiske relasjonen. Det kan forstås som at de vil 

legge til rette for et best mulig samarbeid mellom familiene og barnevernet, og på den måten 

være gode hjelpere både for pasient og barn. Andre måter ønsket kommer til uttrykk på er når 

de viser bekymring for at barnevernet kan vurdere saker som mindre alvorlige, eller når de 

uttrykker ubehag ved å miste kontroll over konsekvensene. Samtidig som informantene på 

mange måter uttrykker ønsker om å være gode hjelpere er det konsekvensene av deres 

handlinger som avgjør om hjelpen er god eller dårlig. Informantene opplever at 

handlingsrommet begrenses både av faktorer i dem selv og i rammene rundt praksis. 

4.3.1 Informantene opplever at metodene de har til rådighet ikke 

nødvendigvis bidrar til målene om ivaretakelse av barn som 

pårørende 

Anette uttrykker at hun ikke kan stole på at pasienter er ærlig om vold og omsorgssvikt, selv 

om hun spør direkte om det fordi «alle skjønner jo at det er lurt å svare nei på et sånt 

spørsmål.» Sitatet illustrerer et dilemma der hun gjerne vil være en god hjelper for pårørende 

barn, men opplever at hun ikke har bedre verktøy enn å spørre pasienter, alt annet blir 

gjetninger og hypoteser. Når omsorgssvikt og vold mot barn kan være et ømfintlig tema gjør 

det arbeidet med å undersøke om det er grunn til bekymring enda vanskeligere. At metodene 

informantene har til rådighet oppleves utilstrekkelige kommer også til uttrykk på andre måter. 

For eksempel uttrykker flertallet av informantene at systematisert barnekartlegging er positivt 

fordi det fungerer som en påminnelse til dem selv, og det kan bidra til at det blir mindre 

tilfeldig om barn fanges opp. Samtidig fremhever de at jobben er ikke gjort, kartleggingen 

«må ikke bli en hvilepute» (Silje) og medfører ikke nødvendigvis ivaretakelse av pårørende 

barn. 

4.3.2 Behov for avgrensning 

Flere av psykologene forteller at det å sende bekymringsmelding og gjennomføre samtaler 

hvor barna er tilstede kan medføre merarbeid og møter i en arbeidshverdag som allerede er 

travel. De forteller også om behov for å gjøre grundige og gode vurderinger. Psykologene kan 
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oppleve at oppgavene kan overstige kapasiteten. De «kan ikke ha fokus på alt» (Henrik), men 

loven angir ingen begrensning for hvor mye de skal hjelpe. De opplever forpliktelse til å 

ivareta barn som pårørende, men kan samtidig streve med å vurdere hvor mye ivaretakelse av 

barn som er rimelig innenfor deres arbeidssted, hvor det er de voksne pasientene som skal 

behandles. Helsedirektoratet (2010, s. 7-8) skriver er i sin veileder om §10a både at «Loven 

setter således ingen øvre begrensninger når det gjelder omfang eller type hjelp», og samtidig 

at:  

Den voksnes behandlingsinstitusjon skal ikke overta eller utvikle egne 

behandlingstilbud for barnet når dette finnes andre steder. Helsepersonellet bør 

samarbeide med andre tjenester ved videre henvisninger og følge barnet og foreldrene 

i en overgangsfase, men uten å påta seg oppgaver som tilligger andre tjenester. 

Berg-Nielsen og kollegaer (2002) peker på at atskilte behandlingsinstanser for barn og voksne 

representerer en utfordring. Sømme, Notø og Hovland (2013) hevder at ansvar og 

avgrensninger må tydeliggjøres for at lovendringene skal implementeres. Både Henrik, Hans 

og Anette problematiserer avgrensning og uttrykker usikkerhet om hvor mye en behandler i 

voksenpsykiatrien skal gjøre. 

Behov for avgrensning kan også skyldes behov for selvivaretakelse. Plikten overfor barnet 

kan medføre at arbeidet med den voksne blir enda vanskeligere og kanskje mislykket. Et 

annet aspekt er at psykologene uttrykker behov for kontroll og samtidig har så lite kontroll 

over utfall, blant annet kontroll over hva som hender med saker etter at de blir meldt, eller om 

barnevernet tar bekymringer på alvor. Ved for eksempel å unnlate å sende 

bekymringsmelding til barnevernet kan noe kontroll beholdes. To av informantene nevner 

også eksplisitt at de er opptatt av at kartlegging av foreldrefungering og gjennomføring av 

barnesamtaler ikke må medføre økt risiko for vold. Behovet for selvivaretakelse kan da både 

komme til uttrykk som behov for å unngå å selv bli utsatt for vold, og å unngå det 

emosjonelle ubehaget som kan komme av å bli indirekte delaktig i at barn utsettes for vold.  

4.3.3 Gode hjelpere må tåle negative følelser, usikkerhet og 

manglende kontroll 

Materialet vårt tyder på at alle psykologene har et ideal om å kjenne empati med pasientene, 

men noen uttrykker at de kan streve med å kjenne empati. Både Anette og Mikkel forteller om 

ubehaget med å sitte med en overgriper i rommet. Ifølge Nancy McWilliams (2004) er forakt 
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og avsky noen av de mest skadelige motoverføringene psykologen kan oppleve. Flere av 

informantene forteller også om frykt for utagering eller vold i terapirommet, eller mot barnet 

når pasienten kommer hjem. Det kan dermed hevdes at plikten til å ivareta barn gjennom 

kartlegging og melding av bekymringsmelding kan bringe psykologer inn i situasjoner der de 

kjenner følelser som kan være til skade for terapiprosessen. 

Resultatene våre er også i tråd med liknende funn fra blant annet Zellman (1990b) og 

Kalichman og Brosig (1993): Flere av psykologene har negative opplevelser med barnevernet. 

De kan stille seg negative til barnevernets tilnærming til foreldre, til barnevernets vurderinger, 

og ressurser. Psykologene er redd for konsekvensene dersom barnevernansatte er for 

konfronterende eller viser lite medfølelse for pasienter, for eksempel at familiens sak hos 

barnevernet bli lite konstruktiv og at den terapeutiske prosessen og behandlingen skades. 

Noen informanter sier også direkte at de kan vurdere det som bedre for barnet at forelderen 

går i behandling. Også Zellman (1990b) fant at terapeutens tro på at hen kan hjelpe barnet 

bedre selv, var en årsak til at psykologer og andre helsearbeidere ikke sendte 

bekymringsmelding. Gilbert og kollegaer (2009b) sammenligner hvordan vi håndterer 

barnemishandling med behandling av astma: Hvis vi ikke hadde hatt effektive 

behandlingsmetoder for astma ville vi ikke diagnostisere astma så ofte som vi gjør, men ved 

vold og omsorgssvikt vet vi ikke om prosessen fra oppdagelse til bekymringsmelding og 

videre undersøkelser vil forbedre barns liv. Det handler altså også om foreløpig begrenset 

evidens for at barnevernet har effektive intervensjoner. 

For våre informanter virker det som om flere faktorer inngår i vurderingen av hva som er 

barnets beste i tilfeller med bekymring. De kan for eksempel vurdere forelderens antatte 

potensiale for å oppnå bedre affektregulering og impulskontroll med terapi opp mot 

barnevernets muligheter til å hjelpe. Man kan tenke at evne til negativ kapabilitet, altså 

kapasitet eller emosjonell spennvidde til å stå i usikkerhet, til å være åpen for påvirkning, og å 

ha en aktiv ikke-vitende holdning (Voller, 2011), er beskrivende for de ressurser psykologene 

trenger når det ikke er gitt hva som vil være gode løsninger for pasienter og deres barn.  

Det at resultatene våre går igjen på tvers av kjønn, alder og erfaring skulle tilsi at de har noen 

grad av generaliserbarhet. Det er sannsynlig at våre funn representerer holdninger og 

erfaringer som psykologer ved andre allmennpoliklinikker også har.  
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4.4 Begrensninger og avgrensninger 

Som nevnt i metodekapittelet har studien vår flere mulige begrensninger. Vi har studert et lite 

utvalg av selvselekterte psykologer fra byer i et begrenset geografisk område. Det er mulig at 

informantene var spesielt opptatt av temaet eller spesielt pliktoppfyllende, og at deres 

opplevelser dermed ikke er representative. Det hadde vært mulig å legge vekt på andre 

aspekter ved materialet enn det vi gjorde, for eksempel ut i fra et annet teoretisk rammeverk 

enn de etiske og moralfilosofiske retningene vi valgte å bruke. Ved å inkludere flere 

hovedtema og underordnede tema fikk vi nødvendigvis mindre mulighet for å gå i dybden.  

I en kvalitativ oppgave vil ikke resultatene være basert på nøytrale observasjoner ettersom 

forskeren selv spiller en aktiv rolle i å forme og tolke datamaterialet (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vår antakelser og hypoteser i forkant av studien kan ha påvirket hvilke spørsmål vi 

stilte i intervjuet og hva vi valgte å fokusere på. For eksempel hadde vi en oppfatning om at 

psykologer generelt synes det er krevende å tematisere bekymring og at de derfor muligens 

nedprioriterer det i en travel arbeidshverdag. Vi fokuserte på dilemmaene og det 

problematiske, og kanskje ville vi fått andre resultater om vi hadde en mindre 

problematiserende vinkling.  
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5 Konklusjon 

Vår studie bidrar til å belyse noen årsaker til hvorfor lovendringene fra 2010 ikke har ført til 

de ønskede resultatene. En av årsakene synes å være særlig knyttet til den terapeutiske 

relasjonen med pasienten. I seg selv kan det oppleves utfordrende å invitere pasienter til 

åpenhet og samtidig kjenne på ansvaret knyttet til bekymringsverdig informasjon som 

fremkommer av den åpenheten. Psykologene er også opptatt av hvilke konsekvenser en 

eventuell bekymringsmelding kan få både for pasienter, for pasientenes barn, og for dem selv. 

Vår studie antyder at psykologer kan oppleve en lojalitetskonflikt når de både har ansvar for å 

gi den voksne god behandling, og samtidig skal undersøke forhold rundt, og bidra til å ivareta 

barna. Selv om enkelte informanter sier at å tematisere foreldrefungering og bekymring kan 

styrke relasjonen eller at det ikke trenger å påvirke relasjonen, trekker flere frem frykten for at 

det kan føre til et brudd i terapirelasjonen eller avbrutt terapiforløp. At det å sende 

bekymringsmelding ikke nødvendigvis påvirker relasjonen gjenspeiles i flere studier 

(Weinstein et al., 2000; Harper & Irvin, 1985; Watson & Levine, 1989; Levine et al., 1995; 

Steinberg et al., 1997; Weinstein et al., 2001). Samtidig viser andre studier at helsepersonell 

frykter for terapirelasjonen hvis de sender bekymringsmelding (Berlin et al., 1991; 

Kalichman, 1999; Flaherty & Sege, 2005; Nayda, 2002). 

De rammemessige forholdene vi har studert har først og fremst dreid seg om organisering i 

team, konsultasjonshyppighet, å være alene i behandlingssituasjoner og at kartlegging av barn 

er systematisert. Materialet vårt viser at disse rammene har fordeler som kollegial støtte, delt 

beslutningstaking og vurdering, og allmenngjøring av barnekartlegging. Psykologene 

fremhever likevel at de praktiske rammene i arbeidshverdagen kan gjøre det vanskelig å gjøre 

gode vurderinger. Det er mye de skal rekke og mange prosedyrer de skal følge. Uklare 

avgrensninger mellom voksenpsykiatrien og andre deler av helse- og velferdsapparatet kan 

gjøre det utfordrende å vurdere hvor mye de skal engasjere seg i ivaretakelse av pasienters 

barn. Når poliklinisk psykisk helsearbeid trappes videre opp med samhandlingsreformen og 

spesialisthelsetjenesten skal dreies vekk fra døgninstitusjoner og behandlinger i større grad 

skal standardiseres gjennom såkalte pakkeforløp (Regjeringen, 2014) undrer vi over om denne 

dreiningen kan stå i motsetning til det langsiktige målet om å forebygge nye tilfeller av 

psykopatologi, av den grunn at de polikliniske rammene kan gjøre det vanskeligere å jobbe 

med de mest sårbare pasientgruppene og deres barn, slik vår studie antyder.  
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Vi har sett at det er begrenset med litteratur knyttet til hvordan norske psykologer forholder 

seg til pasienters barn og meldeplikten, og håper vår studie kan inspirere andre til å gjøre 

nærmere undersøkelser innenfor dette området, for det er en rekke spørsmål denne studien 

ikke gir svar på. Vi tror for eksempel det ville vært interessant å få rede på om psykologer i 

allmennpoliklinikker er mindre opptatt av barn som «det tredje ansikt». Ville vi sett et slikt 

mønster hvis vi sammenlignet responser fra psykologer i barne- og ungdomspsykiatrien, 

døgnavdelinger, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling?  

Det er også mulig at vurderinger om barn utsettes for vold og omsorgssvikt oppleves ekstra 

vanskelig fordi psykologene har lite opplæring og trening i å gjøre slike vurderinger. Bør det 

settes i stand tiltak for å hjelpe psykologene å gjøre de vurderingene som kreves av dem, og 

hva slags tiltak kunne det være? Kalichman og Brosig (1992) fremmer opplæring og trening 

som viktige tiltak. Kunne for eksempel trening i reparasjon av arbeidsalliansen gjort 

psykologene mer trygge på at de vil kunne beholde alliansen til tross for tematisering av 

bekymring?  

Flere informanter forteller at situasjoner der bekymring tematiseres kan oppleves som 

vanskelig både fordi det er ubehagelig for pasienten og fordi det kan ligge hindringer i 

psykologen selv. Kan dette handle om et underliggende ønske om å bli likt, eller en frykt for å 

ansvarliggjøre og påføre skyld og skam? 

Våre resultater antyder at en del psykologer har negative holdninger til barnevernet. Det ville 

derfor også vært interessant å undersøke hvorvidt slike holdninger fører til færre 

bekymringsmeldinger eller mindre samarbeid med barnevernet, eller om det først og fremst er 

faglige eller tidsmessige rammer som vanskeliggjør slikt samarbeid.  
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1 

Intervjuguide, versjon 1 
 

1. I møte med pasienter som er foreldre, kan du fortelle meg om hvordan du introduserer 
foreldrefungering? 

 Synes du selv at foreldrefungering er et passende tema å ta opp i individualterapi? 
 Hva er inntrykket ditt av pasienters innstilling til å snakke om foreldrefungering i 

individualterapi? 
2. Hvordan kartlegger du relasjon mellom forelder og barn? 
3. Har du opplevd dilemmaer når du ble bekymret for en klients barn? Kan du fortelle meg om det? 

 Hva slags forhold gjør deg bekymret? 
 Hvilke typer karakteristika, egenskaper eller problembilder hos omsorgspersonen 

kan gjøre deg bekymret? 
4. Kan du fortelle om sist gang du tok (opp) en sak med bekymring om foreldrefungering til team? 

 Hvordan opplevde du responsen i teamet? 
5. Har du sendt en bekymringsmelding til BVT? 

 Kan du fortelle meg kort om den siste saken du sendte bekymring om? 
 Hva skjedde med den saken da den kom til BVT? 

6. Kan du fortelle meg om en gang du snakket med klienten om det å sende bekymringsmelding? 
 Hvordan opplevde du det? 
 Hvordan tror du klienten opplevde det? 

7. Hvis du er bekymret for en klients omsorgsevne eller foreldrefungering, tenker du at det gjør noe 
med behandlingsalliansen? 

 Kan du gi meg noen eksempler på hvordan alliansen har blitt påvirket av at du tok 
det opp? 

 Har du noen gang erfart at vold og omsorgssvikt har blitt en «elefant i 
terapirommet»? 

8. Hvilken betydning tror du dette hadde for terapiforløpet? 
9. Ser du betenkeligheter med systematisering av ivaretakelse av barn som pårørende gjennom 
lover, barnekartleggingsplikt, lov om at det skal være barneansvarlige? 

 Tror du lovene bidrar til at formålet blir oppfylt? 
10. Er det noe du vil legge til? 
11. Hvordan har det vært for deg å bli intervjuet? 
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Vedlegg 2 

Intervjuguide, versjon 2 

1. I møte med pasienter som er foreldre, hva tenker du om å adressere pasienten som forelder?  

- Hva er inntrykket ditt av pasienters innstilling til å snakke om foreldrefungering i individualterapi? 
 Synes du selv at foreldrefungering er et passende tema å ta opp i individualterapi?  

 Har du snakket med klienter om det å snakke med barna sine om å ha en psykisk lidelse? 

 Hvordan er det hvis du ikke snakker om foreldrefungering/rollen? Opplever du at det kan 
være vanskelig? 

2. Hvordan kartlegger du relasjon mellom forelder og barn?  
 
3. Har du opplevd dilemmaer når du ble bekymret for en klients barn? Kan du fortelle meg om det? 
    - Hva slags forhold gjør deg bekymret?  
    - Hvilke typer karakteristika, egenskaper eller problembilder hos omsorgspersonen kan gjøre deg bekymret? 
 
4. Kan du fortelle om sist gang du tok (opp) en sak med bekymring om foreldrefungering til team? 
    - Hvordan opplevde du responsen i teamet?  

5. Har du sendt en bekymringsmelding til BVT?  
    - Kan du fortelle meg kort om den siste saken du sendte bekymring om?  
    - Hva skjedde med den saken da den kom til BVT? 

6.Kan du fortelle meg om en gang du snakket med klienten om det å sende bekymringsmelding? 
    - Hvordan opplevde du det? 
    - Hvordan tror du klienten opplevde det? 

7. Hvis du er bekymret for en klients omsorgsevne eller foreldrefungering, tenker du at det gjør noe med 
behandlingsalliansen?  
    - Kan du gi meg noen eksempler på hvordan alliansen har blitt påvirket av at du tok det opp? 
    - Har du noen gang erfart at vold og omsorgssvikt har blitt en «elefant i terapirommet»? 
    - Hvilken betydning tror du dette hadde for terapiforløpet? 

8. Det er mange terapeuter som har et ideal om å møte klienten med ubetinget aksept. Hva tenker du om det?  
    - Opplever du at det å spørre klienten om foreldrefungering kommer i motsetning til det å møte klienten 
med ubetinget aksept? 

9. Hva tenker du om systematisering av ivaretakelse av barn som pårørende gjennom lover, 
barnekartleggingsplikt, lov om at det skal være barneansvarlige? 
    - Tror du lovene bidrar til at formålet blir oppfylt? 
    - Ser du betenkeligheter ved en slik systematisering? 

10. Hvordan opplever du det som terapeut å ta opp disse temaene? 

11. Er det noe du vil legge til? 
 
12. Hvordan har det vært for deg å bli intervjuet? 
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Vedlegg 3 

  

Svein Mossige 

Psykologisk institutt Universitetet i Oslo 

Postboks 1094 Blindern 

0317 OSLO 

  
Vår dato: 17.10.2016                         Vår ref: 50044 / 3 / AGL                         Deres dato:                          Deres ref:  

  

  

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

  

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 18.09.2016. 

Meldingen gjelder prosjektet: 

50044 Hvilke dilemma møter psykologer ved voksenpsykiatriske 

poliklinikker ved bekymring for at pasienter utøver vold eller 

omsorgssvikt mot barn? 

Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 

Daglig ansvarlig Svein Mossige 

Student Nora Svenson Paus 

Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at behandlingen av 

personopplysninger er meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. 

Behandlingen tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven. 

  

Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med 

opplysningene gitt i meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets 

kommentarer samt personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. 

Behandlingen av personopplysninger kan settes i gang. 

  

Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i 

forhold til de opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. 

Endringsmeldinger gis via et eget skjema, 

http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding 

etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet. 

  

Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, 

http://pvo.nsd.no/prosjekt.  

  

http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html
http://pvo.nsd.no/prosjekt
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Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 01.03.2017, rette en henvendelse 

angående status for behandlingen av personopplysninger. 

  

Vennlig hilsen 

Katrine Utaaker Segadal 

Audun Løvlie 

Kontaktperson: Audun Løvlie tlf: 55 58 23 07 

Vedlegg: Prosjektvurdering 

Kopi: Nora Svenson Paus norasp@student.sv.uio.no  
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Personvernombudet for forskning  
  

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                           

 

Prosjektnr: 50044 

  

Ifølge prosjektmeldingen skal utvalget informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og 

samtykke til deltakelse. Vedlagte informasjonsskriv var mangelfullt utformet og må revideres. 

For å tilfredsstille kravet om et informert samtykke etter loven, må informasjonsskrivet 

inkludere samtlige punkter: 

- hvilken institusjon som er ansvarlig 

- prosjektets formål / problemstilling 

- hvilke metoder som skal benyttes for datainnsamling 

- hvilke typer opplysninger som samles inn  

- at opplysningene behandles konfidensielt og hvem som vil ha tilgang 

- at det er frivillig å delta og at man kan trekke seg når som helst uten begrunnelse 

- dato for forventet prosjektslutt  

- at data anonymiseres ved prosjektslutt  

- hvorvidt enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den ferdige oppgaven - kontaktopplysninger 

til forsker, eller student/veileder. 

  

Send revidert informasjonsskriv til personvernombudet@nsd.no 

  

Data innhentes ved personlig intervju. Vi minner om at det av hensyn til helsepersonells 

taushetsplikt ikke kan fremkomme identifiserbare opplysninger om enkeltpasienter. Vi 

anbefaler at forsker minner informanten om dette i forbindelse med intervjuet. 

  

Personvernombudet legger til grunn at studentene etterfølger Universitetet i Oslo sine regler 

for datasikkerhet. Dersom personopplysninger skal sendes elektronisk eller lagres på mobile 

enheter, bør opplysningene krypteres tilstrekkelig. 

  

Forventet prosjektslutt er 01.03.2017. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger 

da anonymiseres. Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen 

enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres ved å: 

- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel) 

- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av 

bakgrunnsopplysninger somf.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn) 

- slette digitale lydopptak 
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Vedlegg 4 

Rekrutteringsbrev 

Invitasjon til å delta i hovedoppgavestudie  

 

Hei! 

Vi er profesjonsstudenter i psykologi ved Universitetet i Oslo. Kunne du som er psykolog 

tenke deg å delta som informant i vår hovedoppgavestudie? Formålet med studien er å 

undersøke hvilke dilemma psykologer ved allmennpsykiatriske poliklinikker møter hvis det 

oppstår bekymring om at pasienter ikke ivaretar omsorg for barn godt nok, eller ved 

bekymring for om barn opplever vold. Formålet er også å undersøke hvilket handlingsrom 

psykologer har ved bekymring, og hvilken betydning bekymring kan ha for allianse og 

terapiutfall. 

 

Veileder for oppgaven er professor Svein Mossige ved UiO. 

Det vil bli gjort opptak av intervjuene som vil vare i 60 - 90 minutter. 

Etter transkribering vil opptak bli slettet, og i oppgaveteksten vil arbeidssted og informant bli 

pseudonymisert, eventuelle opplysninger om pasienter, pårørende og samarbeidspartnere 

vil bli anonymisert. Vi ønsker å gjennomføre intervjuene på din arbeidsplass og har 

anledning til å møte deg på ukedager på dagtid eller annet tidspunkt etter avtale. 

Vi tror studien kan gi viktig informasjon om hvilke rutiner og tilnærmingsmåter som er 

hensiktsmessige for å ivareta barn som pårørende. Vi tror også oppgaven kan belyse hvilken 

betydning foreldrefungering har for klienters psykiske helse, og hvordan foreldrefungering 

kan påvirke allianse og terapiutfall. 

 

Vi avventer svar fra REK i disse dager om hvorvidt vi trenger å søke forhåndsgodkjenning for 

prosjektet. Ta gjerne kontakt med en av oss hvis du kunne tenke deg å delta eller ønsker mer 

informasjon om prosjektet. Det er viktig for oss å rekruttere informanter som møter det 

arbeidspresset og tempoet som er vanlig på allmennpsykiatriske poliklinikker. Det blir derfor 

høyt verdsatt om du vil vurdere å delta i studien vår! 

Vennlig hilsen 

 

Alicia Thi Nguyen Ryberg    Nora Svenson Paus 

atryberg@student.sv.uio.no    norasp@student.sv.uio.no 

970 09 701      984 87 567 

 

Veileders kontaktopplysninger: 

Prof. Svein Mossige 

sveinmos@psykologi.uio.no 

22845206 

mailto:atryberg@student.sv.uio.no
mailto:norasp@student.sv.uio.no
mailto:sveinmos@psykologi.uio.no


75 

 

Vedlegg 5 

Samtykke til å delta i hovedoppgavestudie 
(NSD prosjektnummer 50044) 
Ved å signere dette dokumentet samtykker du til å stille som informant i den kvalitative 
hovedoppgavestudien “Hvilke dilemma møter psykologer ved voksenpsykiatriske 
allmenpoliklinikker ved bekymring for at pasienter utøver vold eller omsorgssvikt mot barn?”. 
Hovedoppgaven er en del av profesjonsutdanningen i psykologi ved Universitetet i Oslo. 
Formålet med studien er å undersøke hvilke dilemma psykologer ved distriktspsykiatriske 
poliklinikker møter hvis det oppstår bekymring for at pasienter ikke ivaretar omsorg for sine barn 
godt nok, eller ved bekymring for om at pårørende barn opplever vold. Formålet er også å 
undersøke hvilket handlingsrom psykologer har ved bekymring, og hvilken betydning det kan ha 
for allianse og terapiutfall. Veileder for oppgaven er professor Svein Mossige ved Universitetet i 
Oslo. 
Det vil gjøres semistrukturerte intervjuer som benytter intervjuguide for innsamling av 
opplysninger, og det vil bli gjort opptak av intervjuet som vil vare i 60 - 90 minutter. Kodenøkkel og 
lydmateriale vil bli oppbevart på krypterte minnepinner. Kun de undertegnede vil ha tilgang til 
datamaterialet. Etter transkribering vil opptak bli slettet, og i transkripsjoner vil arbeidssted og 
informant bli pseudonymisert, eventuelle opplysninger om pasienter, pårørende og 
samarbeidspartnere vil bli anonymisert. Informanter vil kunne gjenkjenne egne utsagn, men 
enkeltpersoner vil ikke kunne gjenkjennes i den ferdige oppgaven. Skriftlig materiale (notater, 
samtykkeerklæringer) vil bli oppbevart i låst skap i låst rom på Universitetet i Oslo. Prosjektert 
ferdigstillelse er 1. April 2017. Etter ferdigstillelse vil transkripsjoner bli slettet og skriftlig 
materiale vil bli makulert. 
Alle opplysninger behandles konfidensielt. Du kan når som helst trekke deg fra studien uten at du 
trenger å oppgi grunn, og du kan kreve at opplysninger du har gitt blir slettet med mindre de 
allerede er brukt i analysearbeid. 

 

Sted og dato:                       Signatur: 

 

………………………………………     ………………………………………… 

 

 

Forskningsansvarlige studenter:          Veileders kontaktopplysninger: 
Alicia Thi Nguyen Ryberg              Prof. Svein Mossige 
atryberg@student.sv.uio.no              sveinmos@psykologi.uio.no 
970 09 701                       22845206 

 
Nora Svenson Paus 
norasp@student.sv.uio.no 
984 87 567 

 

 


