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Sammendrag 

Forfatter: Emilie Smith Astrup 

Tittel: En studie av traumatiserte barns egen involvering i traumenarrativarbeidet i TF-CBT 

Veiledere: Kristianne Stigsdatter Ovenstad og Tine Kristin Jensen 

 

Innledning: Svært mange barn utsettes for potensielt traumatiserende hendelser (PTE) som 

øker risikoen for en rekke vansker, deriblant posttraumatisk stresslidelse (PTSD). 

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en evidensbasert behandling for barn som 

strever med konsekvenser av traumer, men vi har mindre kunnskap om akkurat hvordan TF-

CBT bidrar til endring. Grad av barns egen involvering i terapi er assosiert med utfall av 

annen barneterapi, men vi mangler forskning på involvering i TF-CBT. Mange traumatiserte 

barn har særlige utfordringer (f.eks. negative kognisjoner, skam, tillitsvansker) som kan 

tenkes å gjøre det vanskelig å involvere seg i TF-CBT, samtidig som det er foreslått at 

involvering i TF-CBT-komponentene kan være sentralt for utfall. Det er antatt at en spesielt 

virksom komponent er traumenarrativarbeidet, der barn hjelpes med å bearbeide 

traumeminnene. Det kan derfor tenkes at det er særlig viktig at barn er involvert i akkurat 

denne komponenten. Hensikten med den foreliggende oppgaven var å bidra til økt forståelse 

av endringsprosesser i TF-CBT, gjennom å undersøke hvilken betydning barns involvering i 

traumenarrativarbeidet hadde for utfall av posttraumatiske stressymptomer (PTSS). I tillegg 

ble grad av involvering og individuelle forskjeller i involvering undersøkt. 

Metode: Hovedoppgaven baserer seg på datamateriale fra en større randomisert kontrollert 

studie som er gjennomført ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: 

Behandling av traumatiserte barn og unge, TF-CBT. Utvalget besto av 49 traumatiserte barn 

(76% jenter, gjennomsnittsalder = 14.7 år, gjennomsnittlig antall typer traumer = 3.4) med 

klinisk signifikant nivå av PTSS, som mottok TF-CBT. PTSS ble målt ved hjelp av The Child 

PTSD Symptom Scale (CPSS) før og etter behandling. Lydopptak av de første 45 minuttene 

av traumenarrativarbeidet ble skåret med The Child Involvement Rating Scale (CIRS). Grad 

av involvering i narrativarbeidet ble undersøkt med deskriptive analyser. Hvilke karakteristika 

som var assosiert med individuelle forskjeller i involvering, ble undersøkt ved hjelp av 

uavhengige utvalgs t-tester, tohalete bivariate korrelasjonsanalyser og enveis ANOVA 

(variansanalyse). Forholdet mellom involvering og utfall ble undersøkt med hierarkisk, 

multippel lineær regresjon.  
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Resultater: Barna i oppgaven var i gjennomsnitt moderat involvert i narrativarbeidet 

(normalfordelte skårer med gjennomsnitt på skalaens naturlige midtpunkt). De viste økt grad 

av involvering dess flere typer traumer de hadde erfart (r = .32, p < .05). For øvrig var 

karakteristika ved barna (kjønn, alder, etnisitet), type indextraume (selvrapportert verste 

traume) og nivå av PTSS før behandling, ikke signifikant assosiert med individuelle 

forskjeller i involvering. Grad av involvering var ikke signifikant relatert til nivå av PTSS 

etter behandling, kontrollert for nivå av PTSS før behandling.  

Konklusjon: Resultatene antyder at alvorlig traumatiserte barn med høye nivåer av PTSS kan 

involveres i traumenarrativarbeidet i TF-CBT. Dette betyr at terapeuter ikke trenger å 

bekymre seg for at traumatiserte barn ikke klarer å snakke om det som har skjedd, eller å 

bearbeide traumehistorien sin. På den andre siden viste resultatene ingen signifikant 

assosiasjon mellom grad av involvering og utfall av PTSS. Dette står i kontrast til tidligere 

teori og empiri. Det er behov for videre forskning for å forstå mer av hva som er viktige 

endringsprosesser i TF-CBT.  
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1 Innledning 

1.1 Introduksjon 

Hver dag utsettes mange barn1 for dramatiske, skremmende og belastende opplevelser 

(Myhre, Thoresen, & Hjemdal, 2015). Slike potensielt traumatiserende hendelser (PTE) er 

assosiert med økt risiko for en rekke vansker, særlig posttraumatisk stresslidelse (PTSD; 

Alisic et al., 2014). Dette gir store utfordringer både på individuelt (Cohen, Mannarino, & 

Deblinger, 2016) og samfunnsmessig nivå (Currie & Widom, 2010). Derfor trenger vi 

kunnskap om hvordan vi best kan hjelpe traumatiserte barn til å leve gode og meningsfylte liv 

på tross av det de har opplevd.  

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en strukturert korttidsbehandling som 

retter seg mot nettopp denne gruppen barn og deres familier. TF-CBT integrerer flere ulike 

behandlingsprinsipper og teorier gjennom tre behandlingsfaser. I løpet av terapien, lærer 

barna blant annet ferdigheter for å håndtere stress, og hjelpes til å arbeide seg gjennom det de 

har opplevd (Cohen & Mannarino, 2008). Det er godt dokumentert at TF-CBT gir 

symptomreduksjon, funksjonsbedring og økt livskvalitet for mange traumatiserte barn 

(Dorsey et al., 2017). Vi vet imidlertid mindre om hvilke endringsprosesser som er assosiert 

med utfall av TF-CBT (Hayes et al., 2017), men bearbeiding av barnets traumehistorie regnes 

som et sentralt element i behandlingen (Cohen et al., 2016).  

Kvaliteten på barns egen involvering i terapi, er antatt å henge sammen med behandlingsutfall 

generelt (f.eks. Hudson et al., 2014; Karver, Handelsman, Fields, & Bickman, 2006), og det er 

rimelig å anta at dette også vil gjelde for barn som mottar TF-CBT. Selv om det ikke har blitt 

undersøkt empirisk, er det foreslått at høy grad av involvering gjør de spesifikke 

komponentene i TF-CBT ekstra potente, og derigjennom bidrar til økt behandlingseffekt 

(Ormhaug, Jensen, Wentzel-Larsen, & Shirk, 2014).  

For traumatiserte barn kan det imidlertid av flere grunner være utfordrende å delta aktivt i 

terapi. Det er vanlig å utvikle negative, generaliserte oppfatninger av seg selv, andre, verden 

og fremtiden, som at man er maktesløs, sårbar og uten kontroll i en farlig verden der ingen er 

til å stole på (Meiser-Stedman, Dalgleish, Glucksman, Yule, & Smith, 2009). Mange strever 

                                                 
1 I denne oppgaven brukes barn som en samlebetegnelse på barn og ungdommer i alderen 0-18 år. 
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med lav selvfølelse, relasjonsvansker og globalisert skyld og skam (D’Andrea, Ford, 

Stolbach, Spinazzola, & van der Kolk, 2012). Dette kan føre til svekket tillit til voksne og 

manglende tro på at ting kan endre seg, noe som kan gjøre barn ambivalente til terapi og 

svekke involvering i behandlingen (Karver, Handelsman, Fields, & Bickman, 2005). Dersom 

de i tillegg har alvorlige symptomer på PTSD, som gjenopplevelse ved traumepåminnere 

(American Psychiatric Association [APA], 2013), kan dette tenkes å medføre vegring mot å 

snakke om det som har skjedd og mot bearbeiding av traumehistorien.  

Studier har vist at traumenarrativarbeidet, der den unge deler traumehistorien sin, av mange 

barn oppleves som både den vanskeligste og den viktigste komponenten i TF-CBT (f.eks. 

Dittmann & Jensen, 2014). Den samme komponenten har blitt trukket frem som avgjørende 

for endring i en dismantling-studie (Deblinger, Mannarino, Cohen, Runyon, & Steer, 2011). 

Det kan dermed tenkes at det både er spesielt krevende og spesielt viktig at barn deltar aktivt i 

denne komponenten for å få et godt behandlingsresultat. Til tross for at TF-CBT er en 

anbefalt metode for barn med PTSD (National Institute for Health and Care Excellence, 2005; 

Ungsinn, 2013), finnes det, så langt jeg kjenner til, ingen studier av barns involvering i TF-

CBT.  

Hensikten med den foreliggende oppgaven, er å bidra til økt kunnskap om endringsprosesser i 

terapi med traumatiserte barn, ved å studere barns involvering i traumenarrativarbeidet i TF-

CBT. Dette ble undersøkt både med hensyn til grad av involvering, hvilke karakteristika som 

kan være relatert til individuelle forskjeller i involvering, og sammenhengen mellom 

involvering og utfall av TF-CBT. 

1.2 Traumer og posttraumatisk stress blant barn 

Ordet traume kommer av gresk, og betyr sår (Figley, 1985). I dagligtalen brukes ordet ofte om 

alle slags skremmende opplevelser. Fordi ikke alle slike erfaringer fører til PTSD hos alle 

individer (Alisic et al., 2014), brukes PTE om alvorlige livshendelser som vil medføre sterk 

frykt hos de fleste (Briere & Scott, 2015). Dette er hendelser der en blir eksponert for eller 

truet med død, alvorlig skade eller seksuell vold (APA, 2013). Eksempler kan være vold i 

hjemmet, alvorlig mobbing, incest, ran, trafikkulykker, branner og plutselig tap av nær 

tilknytningsperson (Briere & Scott, 2015). PTE omtales kun som traumer dersom de faktisk 

fører til posttraumatisk stress eller andre relaterte symptomer (Briere & Scott, 2015). 
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De to diagnosemanualene har noe ulike kriterier for diagnosen PTSD. Felles er at en eller 

flere bestemte PTE må ligge til grunn for symptomene. I forskning brukes som regel den 

amerikanske Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Ved innsamling 

av datamaterialet til denne oppgaven, var det den fjerde utgaven som var aktuell (DSM-IV; 

APA, 2000), mens den femte utgaven gjelder i dag (DSM-5; APA, 2013). DSM-IV og -5 

krever at man må ha vært plaget av posttraumatiske stressymptomer (PTSS) i minst én 

måned, og symptomene må i betydelig grad forstyrre funksjon på ett eller flere livsområder. I 

DSM-IV var PTSS definert som gjenopplevelse, unngåelse og økt aktivering (APA, 2000). 

DSM-5 inkluderer i tillegg negative endringer i humør eller kognisjon (APA, 2013). 

Norsk helsevesen bruker International Classification of Diseases (ICD). PTSD-kriteriene i 

den aktuelle, tiende revisjonen (ICD-10) overlapper stort sett med DSM-IV (World Health 

Organization, 1992). Det er forventet at PTSS i neste utgave (ICD-11) vil være definert som 

gjenopplevelse, unngåelse og oppfattet trussel (Maercker et al., 2013). I tillegg forventes en 

kompleks PTSD-diagnose, som også skal inkludere vedvarende vansker med affektregulering, 

selvfølelse og relasjoner (Maercker et al., 2013). Skillet mellom tradisjonell og kompleks 

PTSD behandles ikke nærmere i denne oppgaven, men se for eksempel Courtois og Ford 

(2009) for mer informasjon. 

1.2.1 Omfang og konsekvenser 

Det er godt dokumentert at svært mange barn utsettes for PTE. I en amerikansk studie av 

1460 barn (9-13 år), rapporterte 68% erfaring med minst én PTE (Copeland, Keeler, Angold, 

& Costello, 2007). Norske omfangsundersøkelser har indikert betydelig forekomst av for 

eksempel seksuelle overgrep i oppveksten (22% av jenter, 8% av gutter; Mossige & 

Stefansen, 2007), fysisk og psykisk vold fra foresatte (hhv. 30% og 13%; Thoresen & 

Hjemdal, 2014), og omsorgssvikt (8.5%; Myhre et al., 2015). I en studie av 511 norske barn i 

alderen 10-18 år henvist til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), rapporterte 47% 

erfaring med minst én PTE (Ormhaug, Jensen, Hukkelberg, Holt, & Egeland, 2012).  

PTE i barndommen er assosiert med økt risiko for et bredt spekter av lidelser og utfordringer, 

på kort sikt og i et livsløpsperspektiv, og på et individuelt og samfunnsmessig plan. 

Eksempler er PTSD (Alisic et al., 2014), angst- og depressive lidelser (Chapman et al., 2004; 

Copeland et al., 2007), atferdsvansker (Reigstad & Kvernmo, 2015), kriminalitet (Lansford et 

al., 2007), alkohol- og rusmisbruk (Dube, Felitti, Dong, Chapman, et al., 2003; Dube, Felitti, 
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Dong, Giles, & Anda, 2003), suicidalitet (Dube et al., 2001; LeBouthillier, McMillan, 

Thibodeau, & Asmundson, 2015), personlighetsforstyrrelser (Cutajar et al., 2010), fysiske 

helseplager og tidlig død (Felitti et al., 1998), skolevansker (Dyregrov, 2004), arbeidsledighet 

og dårligere økonomi (Currie & Widom, 2010).  

Interpersonlige traumer (psykiske, fysiske og seksuelle overgrep) og spesielt seksuelle, er 

særlig assosiert med utvikling av lidelsene og utfordringene nevnt over (Alisic et al., 2014; 

D’Andrea et al., 2012). Å være vitne til vold og overgrep kan være like traumatiserende som å 

erfare det selv, og særlig dersom offeret står en nær (Briere & Scott, 2015). Risikoen øker 

betraktelig ved gjentagende og multiple traumer, og flere har funnet et dose-respons-forhold 

mellom antall PTE og symptomtrykk (Dube, Felitti, Dong, Giles, et al., 2003; Ford, Elhai, 

Connor, & Frueh, 2010; Green et al., 2000).  

Selv om PTE representerer en betydelig risiko, viste en systematisk litteraturgjennomgang av 

72 fagfellevurderte artikler med et totalutvalg på 3563 barn (2-18 år) utsatt for PTE, at bare 

16% hadde utviklet PTSS (Alisic et al., 2014). Gitt den høye forekomsten av PTE, 

representerer imidlertid 16% et betydelig antall, noe som gjør traumatisering av barn til et 

folkehelseproblem (Alisic et al., 2014). For det enkelte barnet og de betydningsfulle 

menneskene i barnets liv, skaper vanskene mye lidelse (Cohen et al., 2016). Økonomiske 

konsekvenser av traumatisering av barn er også betydelige, for eksempel i form av økt behov 

for velferdsytelser og helsetjenester (Currie & Widom, 2010; Habetha, Bleich, 

Weidenhammer, & Fegert, 2012). Både i et individuelt og samfunnsmessig perspektiv, er det 

altså av stor interesse å kjenne til hvordan man best kan hjelpe og behandle barn som strever 

med konsekvenser av traumer. 

1.2.2 Behandling: Tramefokusert kognitiv atferdsterapi 

Det finnes flere tilnærminger til behandling av traumatiserte barn. Den behandlingsmetoden 

som per i dag har fått mest empirisk støtte og som er fokus for denne oppgaven, er TF-CBT 

(Dorsey et al., 2017). Klinikerne og forskerne Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino og 

Esther Deblinger har utarbeidet og videreutviklet metoden siden midten av 1990-tallet. Det 

teoretiske fundamentet er kognitiv atferdsterapi. Integrert i metoden er også traumesensitive 

intervensjoner, samt kunnskap fra tilknytningsteori, familie- og systemtenkning, 

utviklingspsykologi, nevrobiologi og humanistisk psykologi. TF-CBT er en 

korttidsintervensjon med tre faser, som typisk går over 12-15 timer (Cohen et al., 2016). 
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I første fase jobbes det med stabilisering og ferdigheter gjennom komponentene 

psykoedukasjon, avslapnings- og avspenningsteknikker, affektregulering og kognitiv 

mestring. I Fase 2 arbeider man med å utvikle og utbrodere traumenarrativet, det vil si en 

fortelling om traumet eller traumene, inkludert tanker og følelser rundt hendelsen(e). 

Historien blir som regel skrevet ned, den gjenfortelles og leses opp en rekke ganger, og blir 

utviklet og utvidet underveis. En viktig del av denne komponenten, er kognitiv prosessering, 

der terapeuten forsøker å utforske og utfordre maladaptive kognisjoner som ofte er knyttet til 

traumehendelsen(e). Den avsluttende fasen handler om konsolidering og avslutning. Av og til 

innebærer dette in vivo-eksponering for traumepåminnere som fryktes og unngås. Man jobber 

for å fremme sikkerhet og videre utvikling. Så langt det er mulig, står arbeid med nærmeste 

omsorgsgivere sentralt, og omsorgspersonene gjennomgår de samme komponentene parallelt 

med barnet (Cohen et al., 2016). 

TF-CBT er bygget opp slik at senere komponenter bygger på de forutgående, samtidig som 

tidlige komponenter skal klargjøre barnet for de påfølgende. Man tenker seg at det skjer en 

gradvis eksponering for traumepåminnere gjennom hele forløpet, fra psykoedukasjon om PTE 

og PTSS i første time, til full eksponering under traumenarrativarbeidet. Skritt for skritt lærer 

barnet å håndtere traumepåminnere, og videre ta kontroll over egen traumehistorie. Samtidig 

skal ferdighetene som læres i de innledende timene, gjøre det krevende arbeidet med 

traumenarrativet mulig å håndtere (Cohen et al., 2016). En del terapeuter vegrer seg for å 

tematisere barns traumer av frykt for blant annet å opprøre eller retraumatisere dem (Read, 

Hammersley, & Rudegeair, 2007), men det å snakke om traumene gjennom 

traumenarrativarbeidet har blitt trukket frem som en særs virksom og viktig del av TF-CBT 

(Deblinger et al., 2011). 

Effekten av TF-CBT for traumatiserte barn er godt dokumentert, på tvers av kjønn, alder, 

etniske grupper, behandlingssettinger, traumetyper og traumerelaterte vansker, på kort sikt og 

ved oppfølging, og det er i dag konsensus om at TF-CBT er en evidensbasert terapi (Dorsey et 

al., 2017; Silverman et al., 2008). I randomiserte kontrollerte studier (RCT-studier) har TF-

CBT behandlingsresultater som er bedre enn venteliste, og gjennomgående like gode eller 

bedre utfall enn sammenligningsbehandlingene (f.eks. Cohen, Deblinger, Mannarino, & Steer, 

2004; Cohen & Mannarino, 1996, 1997; Goldbeck, Muche, Sachser, Tutus, & Rosner, 2016; 

Jensen, Holt, & Ormhaug, 2017; Murray et al., 2015; Salloum et al., 2016). I den norske 

RCT-studien av TF-CBT, som datamaterialet i den foreliggende oppgaven er hentet fra, fant 
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Jensen og medarbeidere (2014) signifikant bedre utfall av PTSS, depresjon og generell mental 

helse, blant barn som fikk TF-CBT sammenlignet med barn som fikk ordinær behandling 

(treatment as ususal; TAU). En studie av Holt, Jensen og Wentzel-Larsen (2014), indikerte at 

også foreldre av traumatiserte barn kan ha positivt utbytte av TF-CBT på egen mental helse.  

Det er imidlertid også en del klienter som ikke oppnår ønsket effekt av TF-CBT. Rundt ett av 

fem barn oppfyller fremdeles kriteriene for en PTSD-diagnose ved behandlingsslutt (Cohen et 

al., 2004; Jensen et al., 2014). For å kunne tilpasse behandlingen så den blir mest mulig 

virksom for den enkelte, trenger vi kunnskap om hva det er som skjer i terapitimene som er 

assosiert med terapeutisk endring (Kazdin, 2009, 2016). 

1.3 Endringsprosesser i TF-CBT 

Selv om vi vet at TF-CBT er virksomt for mange, har vi mindre kunnskap om på hvilke måter 

eller hvorfor denne metoden har effekt (Hayes et al., 2017). Det samme gjelder også andre 

evidensbaserte terapier (Kazdin, 2016). For å forstå hvorfor og hvordan terapi virker, trenger 

vi studier av hvilke endringsprosesser og -mekanismer som er relatert til utfall (Kazdin, 

2016). Endringsprosess blir ofte bredt definert som hendelser, handlinger og erfaringer i 

terapi, som er antatt å ha en sammenheng med utfall, men ikke nødvendigvis som en direkte 

årsak (Crits-Christoph, Gibbons, & Mukherjee, 2013). Endringsmekanismer defineres som 

selve grunnlaget eller årsaken til effekten (Kazdin, 2009), for eksempel endringer i klientens 

ferdigheter eller tankemønstre, som antas å forårsake endring i utfall (Doss, 2004). Utfall 

defineres ofte som grad av endring i symptomer, funksjon eller livskvalitet (Crits-Christoph et 

al., 2013).  

Endringsprosesser og -mekanismer kan både være terapispesifikke og felles på tvers av 

terapiretninger (Crits-Christoph et al., 2013). Hvorvidt effekten av psykoterapi skyldes 

spesifikke komponenter innenfor bestemte behandlingsmetoder, eller fellesfaktorer på tvers 

av terapiretninger, har vært en langvarig debatt innen psykoterapifeltet (Wampold & Imel, 

2015). I dag er det imidlertid flere som anser det som mest fruktbart å undersøke hvordan 

behandlingsspesifikke teknikker og fellesfaktorer interagerer for å fremme terapeutisk 

endring (f.eks. Laska, Gurman, & Wampold, 2014; Weinberger, 2014).  

I den norske RCT-studien av TF-CBT (Jensen et al., 2014), fant Ormhaug og medarbeidere 

(2014) støtte for en interaksjonseffekt mellom TF-CBT (spesifikke komponenter) og den 

terapeutiske alliansen (fellesfaktor; definert som enighet om mål og metode, samt emosjonelt 
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bånd mellom klient og terapeut; Bordin, 1979) i behandling av barn med PTSS. Terapeutisk 

allianse målt midtveis i behandlingen predikerte behandlingsutfall, men bare for barn som 

mottok TF-CBT og ikke for kontrollgruppen som fikk TAU. En hypotese som ble foreslått, 

men ikke undersøkt, var at en trygg allianse fremmet barnas aktive egeninvolvering i TF-

CBT-komponentene, og at dette i sin tur bidro til bedre utfall (Ormhaug et al., 2014). Den 

foreliggende oppgaven bygger videre på studien til Ormhaug og medarbeidere (2014) ved å 

studere barns involvering i traumenarrativarbeidet i TF-CBT. 

1.3.1 Klienters involvering 

Klienters egeninvolvering i terapi anses som en fellesfaktor (Orlinsky, Rønnestad, & 

Willutzki, 2004), men har fått begrenset oppmerksomhet i litteraturen (Bohart & Tallman, 

2010). Involvering har blitt definert som grad av klienters aktive atferdsmessige, emosjonelle 

og kognitive deltagelse i terapi (Fjermestad, McLeod, Tully, & Liber, 2016; Morris, 

Fitzpatrick, & Renaud, 2016). Det å møte opp i terapi antas å indikere et minimum av 

involvering (Holdsworth, Bowen, Brown, & Howat, 2014), men videre tenker man at 

involvering varierer langs et kontinuum (Morris et al., 2016). I barnefeltet er det foreslått at 

høy involvering i terapi viser seg gjennom blant annet aktiv deltakelse i terapeutiske 

aktiviteter innad i terapitimene, initiativtaking, deling av følelser og personlig informasjon, 

engasjement og forståelse for hensikten med de terapeutiske oppgavene. Lav involvering er 

derimot beskrevet som passivitet, taushet, negativitet og unngåelse av vanskelige temaer og 

aktiviteter foreslått av terapeuten (Chu & Kendall, 1999).  

Involvering er hevdet å være en like viktig endringsprosess som både den terapeutiske 

alliansen og spesifikke terapeutiske teknikker (Lambert, 2013; Tryon & Winograd, 2011). I 

en stor litteraturgjennomgang av prosess-utfallsforskningen i voksenfeltet, ble kvaliteten på 

klienters deltagelse i terapi, trukket frem som den viktigste prediktoren for utfall (Orlinsky et 

al., 2004). I en kvalitativ studie av traumatiserte voksne som hadde mottatt en traumefokusert 

behandling, trakk mange frem egen involvering som noe av det viktigste for tilfriskning 

(Lowe & Murray, 2014). Hill (2005) argumenterer for at evidensbaserte teknikker har liten 

effekt hvis ikke klienten selv er engasjert og aktivt deltagende gjennom hele terapiforløpet. 

Også i barnefeltet er det antatt at grad av involvering har en sentral betydning for utfall av 

terapi (Chu & Kendall, 2004b). Det har blitt foreslått at barn som selv deltar aktivt i terapi, i 

større grad vil kunne nyttiggjøre seg terapeutens intervensjoner og dermed få bedre 

behandlingseffekt enn mer passive barn (Karver et al., 2005). 
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Betydningen av barns involvering i terapi, understrekes i en terapiprosessmodell for 

barneterapi, utviklet av Fjermestad og medarbeidere (2016; se figur 1.1). Her er involvering 

en av prosessvariablene som skal bidra til å forklare hvordan og hvorfor terapi med barn 

virker. De andre prosessvariablene, inkluderer klientens forståelse, terapeutens intervensjoner, 

terapeutens kompetanse og den terapeutiske alliansen. Ifølge modellen vil disse 

prosessvariablene både påvirke og påvirkes av hverandre (i tillegg vil de påvirkes av pre-

karakteristika ved barnet, terapeuten og signifikante andre). For eksempel blir det antatt at 

høy grad av involvering styrker alliansen, samtidig som en sterk allianse fremmer involvering. 

Det foreslås at de ulike prosessvariablene både hver for seg og i interaksjon påvirker 

endringsmekanismer og behandlingsutfall. Fokus for denne oppgaven er på involvering, men 

se Fjermestad og medarbeidere (2016) for en grundigere gjennomgang av hele 

terapiprosessmodellen. 

 

Figur 1.1. En terapiprosessmodell for barneterapi, hentet fra Fjermestad og medarbeidere (2016, s. 99, til norsk 

av undertegnede). 

 

Barn har ofte ikke selv tatt beslutningen om å gå i behandling, og ser ikke alltid selv behovet 

for endring, noe som kan gjøre dem mindre involvert i terapi (Chu & Kendall, 1999; Creed & 

Kendall, 2005). Det er derfor fremhevet som viktig at barneterapeuter jobber målrettet for å 

øke barns egen involvering, for eksempel gjennom å utforske barns egen motivasjon og 

behov, samt jobbe for å styrke barns mestringstro og håp om endring (Karver et al., 2005). 

Gitt at traumatiserte barn har særlige utfordringer som kan gjøre det krevende å involvere dem 

i behandling, er dette kanskje spesielt viktig innen TF-CBT.  
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1.3.2 Empiriske studier av barns involvering i terapi 

Selv om flere har pekt på viktigheten av barns involvering i terapi, er forskningen fremdeles 

begrenset (Fjermestad et al., 2016). De studiene som har blitt gjort på barns involvering, har 

primært undersøkt involvering i kognitiv atferdsterapi hos barn med angstlidelser (f.eks. Chu 

& Kendall, 2004b; Hudson et al., 2014; McLeod et al., 2014; Tobon et al., 2011), depressive 

lidelser (f.eks. Jungbluth & Shirk, 2009; Karver et al., 2008; Shirk, Crisostomo, Jungbluth, & 

Gudmundsen, 2013) eller atferdsforstyrrelser (f.eks. DiCroce et al., 2016; Lindhiem & Kolko, 

2010). Involvering har også blitt studert blant ungdommer med et bredt spekter av vansker og 

sårbarheter, som har gått i psykodramaterapi (Orkibi, Azoulay, Regev, & Snir, 2017) eller 

mottatt oppsøkende, ambulant behandling (Schley, Yuen, Fletcher, & Radovini, 2012). Så 

langt jeg kjenner til er det ingen som har studert involvering hos barn med PTSD, men i én 

studie undersøkte Simpson (2013) involvering i mindfulnessbasert kognitiv atferdsterapi blant 

barn med depressive lidelser som i tillegg hadde en historie med interpersonlige traumer. 

Resultatene fra alle de ovennevnte studiene viste at det var individuelle variasjoner i 

involvering, men at barn generelt var moderat til høyt involverte på tvers av terapimetoder og 

tilstandsbilder. 

Forholdet mellom involvering og utfall ble undersøkt empirisk i syv av de ovennevnte 

studiene, med varierende funn: I fem av studiene ble det funnet en sammenheng mellom økt 

involvering og bedre behandlingsutfall (Chu & Kendall, 2004b; Hudson et al., 2014; 

Lindhiem & Kolko, 2010; Schley et al., 2012; Tobon et al., 2011), men i to av studiene ble det 

ikke funnet noen signifikant sammenheng mellom involvering og utfall (Karver et al., 2008; 

Shirk et al., 2013).  

I en metaanalyse av ulike relasjonsvariabler i barne- og familieterapi viste resultatene at både 

den unges vilje til å delta i behandlingen og den unges faktiske deltagelse i behandlingen var 

moderate prediktorer for utfall (Karver et al., 2006). Vilje til å delta og faktisk deltagelse var 

bredt definerte kategorier, som inkluderte mål på blant annet ønske om behandling, opplevd 

nytte av terapi, samarbeid med terapeuten, fullføring av hjemmeoppgaver, engasjement og 

involvering. Disse fenomenene ble antatt å være overlappende og tett relatert til hverandre 

(Karver et al., 2005). Resultatene fra metaanalysen styrker antagelsen om at grad av 

involvering har betydning for utfall av barneterapi (Karver et al., 2006). 
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I noen studier har man undersøkt betydningen av individuelle karakteristikker for grad av 

involvering, med sprikende funn: På den ene siden har det blitt funnet økt grad av involvering 

med stigende alder (McLeod et al., 2014; Simpson, 2013; Tobon et al., 2011), og at jenter har 

vært mer involvert i terapi enn gutter (Simpson, 2013). I andre studier har resultatene derimot 

vist at kjønn, alder og etnisitet ikke hadde sammenheng med grad av involvering (Chu & 

Kendall, 2004b; Hudson et al., 2014).  

Studier av variasjoner i grad av involvering gjennom samme terapiforløp, har vist at grad av 

involvering holdt seg relativt stabilt for de fleste barn, men enkelte barn viste imidlertid 

betydelige endringer i grad av involvering på tvers av behandlingsforløpet (Chu & Kendall, 

2004b; Hudson et al., 2014; Lindhiem & Kolko, 2010; Tobon et al., 2011). Chu og Kendall 

(2004b) fant at stor nedgang i involvering fra tidlig til sent i forløpet, var spesielt assosiert 

med dårligere utfall av terapi.  

Det har blitt foreslått at det kan være spesielt viktig for terapiutfall, at barn er involvert i 

forbindelse med krevende komponenter som eksponering (Chu & Kendall, 2004b). To studier 

viste at grad av involvering like før in vivo-eksponering predikerte utfall, mens grad av 

involvering på andre tidspunkter i forløpet, ikke gjorde det (Chu & Kendall, 2004b; Tobon et 

al., 2011). Så langt jeg kjenner til, er det imidlertid ingen som tidligere har undersøkt barns 

involvering under en eksponeringskomponent.  

1.3.3 Har barns involvering i narrativarbeidet betydning for utfall av 

TF-CBT?  

Gitt at involvering har betydning for utfall i annen barneterapi (f.eks. Hudson et al., 2014; 

Karver et al., 2006), er det grunn til å tro at dette også gjelder innen TF-CBT. TF-CBT er en 

aktiv terapimetode, der barnet blant annet skal lære ferdigheter, gjøre hjemmelekser og 

utarbeide et traumenarrativ (Cohen et al., 2016). Det har blitt foreslått at høy grad av 

involvering kan være ekstra viktig for utfall i denne typen mer aktive behandlingsmetoder der 

klientens egen deltagelse står sentralt (Chu & Kendall, 2004b; Karver et al., 2008). Det kan 

tenkes at grad av involvering i TF-CBT-komponentene påvirker hvor effektivt komponentene 

virker, og dermed utfall av terapi (Simpson, 2013). 

Alle komponentene i TF-CBT anses som viktige og gjensidig forsterkende, men 

traumenarrativarbeidet har blitt trukket frem som en særs virksom del av behandlingen 

(Deblinger et al., 2011). I en dismantling-studie fra 2011, sammenlignet Deblinger og 
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medarbeidere effekten av TF-CBT med og uten traumenarrativarbeid for 210 barn (4-11 år) 

som hadde utviklet PTSD etter å ha vært utsatt for seksuelle overgrep. Alle 

behandlingsbetingelsene ga positive resultater på en rekke utfallsmål, men barna som hadde 

gjennomført traumenarrativarbeidet, rapporterte større nedgang i både traumerelatert og 

generalisert angst, enn de som ikke hadde gjennomført det. 

I to studier av barn som hadde mottatt TF-CBT etter å ha utviklet PTSS etter seksuelle 

overgrep, ble barna spurt om hva som hadde vært viktigst for dem i terapien. Majoriteten av 

barna svarte at traumenarrativarbeidet både var det vanskeligste og det mest hjelpsomme i 

behandlingen (Deblinger et al., 2011; Deblinger, Mannarino, Cohen, & Steer, 2006). 

Dittmann og Jensen (2014) intervjuet 30 norske barn (11-17 år) med ulike typer traumer som 

hadde fått TF-CBT, og de fleste barna fortalte at de hadde opplevd terapien som nyttig. Flere 

sa at det hadde vært hjelpsomt å lære ferdigheter for å håndtere stress og traumepåminnere, og 

at det hadde opplevdes viktig å få et tydelig rasjonale for behandlingen. Så mange som to 

tredeler av barna sa at det å snakke med noen om hva de hadde opplevd, hadde vært det aller 

mest hjelpsomme i terapien.  

Gitt at traumenarrativarbeidet er en særlig betydningsfull komponent i TF-CBT, kan det 

tenkes at det er spesielt avgjørende at barn er involvert under akkurat den komponenten. 

Traumenarrativarbeidet i TF-CBT har mange hensikter (Cohen & Mannarino, 2008), og det er 

foreslått flere potensielle endringsprosesser som kan være sentrale i denne typen arbeid 

(Cohen et al., 2016; Ehlers & Clark, 2000; Foa & Kozak, 1986). Det kan tenkes at grad av 

involvering på ulike måter vil påvirke disse endringsprosessene og dermed bidra til å fremme 

eller hemme positiv endring gjennom TF-CBT (Simpson, 2013). 

For det første innebærer narrativarbeidet at barnet eksponeres for sin egen angstskapende 

traumehistorie (Cohen & Mannarino, 2008). Det er godt dokumentert at eksponering kan være 

hjelpsomt, selv om vi ennå ikke vet nøyaktig hvilke endringsprosesser som er mest sentrale 

(Peterman, Carper, & Kendall, 2016). Gjennom gjentatt, vedvarende eksponering for egen 

traumehistorie, er det foreslått at det skjer en gradvis habituering, ved at barnet erfarer at det å 

snakke om og tenke på traumene ikke er farlig (Cohen et al., 2016). For at eksponering skal 

fungere, er det ifølge emosjonell prosesseringsteori (Foa & Kozak, 1986), viktig at den indre 

fryktstrukturen aktiveres, slik at følelser prosesseres i terapi. I så fall kan det tenkes at det er 

nødvendig at barnet går aktivt, emosjonelt inn i den traumatiske historien, for at 

eksponeringen skal ha effekt. Det å erfare og prosessere følelser aktivt i terapi, er en måte å 
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være emosjonelt involvert (Chu & Kendall, 1999), som dermed kan tenkes å ha betydning for 

effekten av eksponering. 

En annen hensikt med traumenarrativarbeidet, er å identifisere maladaptive kognisjoner 

knyttet til traumene, og finne nye, mer hjelpsomme tolkninger som kan inkorporeres i 

traumehistorien (Cohen et al., 2016; Ehlers & Clark, 2000). Flere nyere studier tyder på at 

utvikling av mer nyanserte tanker og oppfatninger av sin historie, seg selv, andre, verden og 

fremtiden, kommer forut for og driver endring i PTSS (Hayes et al., 2017; Jensen, Holt, 

Ormhaug, Fjermestad, & Wentzel-Larsen, 2018; Pfeiffer, Sachser, de Haan, Tutus, & 

Goldbeck, 2017; Ready et al., 2015). Selv om terapeuten bidrar med spørsmål og forslag, 

antas dette arbeidet å være mest effektivt dersom også barnet har en aktiv rolle i å identifisere 

alternative kognisjoner som barnet selv opplever som relevante, hjelpsomme og troverdige 

(Mannarino, Cohen, & Deblinger, 2014). På den måten er barnets egen involvering fremhevet 

som viktig i dette arbeidet. 

Traumenarrativarbeidet medfører også at traumeminnene integreres og kontekstualiseres i 

helheten av barnets liv, uten å dominere livshistorien (Cohen & Mannarino, 2008; Cohen et 

al., 2016). Når traumene blir satt ord på, blir minnene ofte mindre fragmenterte og mer 

organiserte, men det er uvisst om endring i traumeminnene påvirker endring i PTSS (Bedard-

Gilligan, Zoellner, & Feeny, 2017; Knutsen & Jensen, 2017). Cohen og medarbeidere (2016) 

vektlegger at det ikke er produktet av traumenarrativet som er viktigst, men selve prosessen. 

Dette understøttes av en studie der resultatene viste at barn som fortalte ulike typer narrativer 

som varierte i grad av utbrodering, hadde like god behandlingseffekt (Scheeringa et al., 2017). 

Uavhengig av hvordan sluttnarrativet ender opp, antas narrativarbeidet å bidra til at barnet får 

bekreftet seg selv og historien (Cohen et al., 2016). Det kan være en viktig erfaring å bli møtt 

av en omsorgsfull, empatisk voksen som forstår barnet og tåler det barnet har å komme med 

(Dittmann & Jensen, 2014). Selv om terapeuten bidrar med spørsmål og oppmuntringer, er det 

et poeng at barnet selv, litt etter litt, klarer å sette ord på traumene (Cohen et al., 2016). Det å 

tørre å åpne opp og avsløre personlig og skambelagt informasjon med terapeuten, er måter å 

vise seg involvert som har blitt trukket frem som særlig betydningsfulle (Morris et al., 2016). 

1.3.4 Oppsummering 

Det er godt dokumentert at TF-CBT er en effektiv behandlingsmetode for mange barn som 

strever med konsekvenser av traumer (Dorsey et al., 2017), men vi har mindre kunnskap om 
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akkurat hvordan TF-CBT bidrar til endring (Hayes et al., 2017). Grad av involvering i terapi 

er foreslått som en sentral endringsprosess som er assosiert med utfall av annen barneterapi 

(f.eks. Hudson et al., 2014; Karver et al., 2006), men vi mangler kunnskap om involvering 

blant barn med PTSS. Mange traumatiserte barn har særlige utfordringer (f.eks. skamfølelse, 

tillitsvansker; D’Andrea et al., 2012) som kan tenkes å gjøre det vanskelig å involvere seg i 

terapi, samtidig som det er foreslått at involvering i TF-CBT-komponentene kan være sentralt 

for utfall (Ormhaug et al., 2014). Traumenarrativarbeidet er antatt å være en spesielt virksom 

komponent i TF-CBT (Deblinger et al., 2011), og det kan derfor tenkes at det er særlig viktig 

at barn er involvert i akkurat denne komponenten. I hvilken grad barn vil involvere seg i TF-

CBT generelt og narrativarbeidet spesielt, og om grad av involvering har betydning for utfall 

av TF-CBT, er imidlertid spørsmål som ikke tidligere har blitt undersøkt empirisk.  

1.4 Formål med den foreliggende oppgaven 

Hensikten med den foreliggende oppgaven var å bidra til økt forståelse av endringsprosesser i 

terapi med traumatiserte barn, gjennom å undersøke barns involvering i 

traumenarrativarbeidet i TF-CBT. Hovedformålet med oppgaven, var å undersøke om grad av 

involvering i traumenarrativarbeidet hadde betydning for behandlingsutfall av TF-CBT. I 

tillegg ble grad av involvering undersøkt, samt om visse karakteristika ved barna, traumene 

eller symptomene hadde betydning for forskjeller i grad av involvering. 

Dette ble gjort ved å studere involvering hos barn med klinisk signifikant nivå av PTSS, som 

gikk i TF-CBT på sin lokale BUP. Involvering ble målt ved hjelp av The Child Involvement 

Rating Scale (CIRS; Chu & Kendall, 1999, 2004a) i de første 45 minuttene av 

traumenarrativarbeidet i TF-CBT. Utfall av terapi ble definert som nivå av PTSS etter 

behandling, kontrollert for nivå av PTSS før behandling. PTSS ble målt ved hjelp av The 

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

Så langt jeg kjenner til, er dette første gang barns involvering har blitt undersøkt i en 

traumefokusert behandling, samt innad i en eksponeringskomponent. Dette er også første 

gang forholdet mellom involvering og utfall av terapi har blitt undersøkt blant traumatiserte 

barn. Helt presist var oppgaven rettet mot følgende problemstillinger og hypoteser: 
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Problemstilling 1: Hvordan var barnas grad av involvering i traumenarrativarbeidet?  

Siden mange traumatiserte barn har særlige utfordringer (D’Andrea et al., 2012; Meiser-

Stedman et al., 2009) som kan tenkes å gjøre det spesielt krevende å involvere dem i 

behandling og særlig i traumefokusert terapi (Simpson, 2013), forventet jeg å finne lav grad 

av involvering i narrativarbeidet (dvs. gjennomsnittlig totalskåre på involvering i nedre del av 

skalaen). 

Problemstilling 2: Hva hang sammen med barnas involvering i narrativarbeidet?  

2a) Hadde karakteristika ved barna (kjønn, alder, etnisitet) sammenheng med involvering? I 

tråd med noe tidligere forskning (Chu & Kendall, 2004b; McLeod et al., 2014; Simpson, 

2013; Tobon et al., 2011), forventet jeg at jenter ville være mer involvert enn gutter, eldre 

barn mer involvert enn yngre og at etnisitet ikke ville være relatert til involvering.  

 

2b) Hadde antall typer traumer eller type indextraume (barnets selvrapporterte verste 

traume) sammenheng med involvering? Fordi multiple traumer er assosiert med økt omfang 

av vansker (Dube, Felitti, Dong, Giles, et al., 2003; Ford et al., 2010; Green et al., 2000), 

forventet jeg at flere typer traumer ville være assosiert med lavere grad av involvering. Siden 

interpersonlige traumer, og spesielt seksuelle, er særlig relatert til utvikling av vansker (Alisic 

et al., 2014; D’Andrea et al., 2012), antok jeg at barn med et ikke-interpersonlig indextraume 

ville være mer involvert enn barn med et interpersonlig indextraume. Jeg forventet at barn 

med et seksuelt indextraume ville være mindre involvert enn barn med et annet interpersonlig 

indextraume. 

 

2c) Hadde symptomnivå sammenheng med involvering? Fordi høyt nivå av PTSS er særlig 

assosiert med vansker som kan tenkes å svekke involvering (D’Andrea et al., 2012; Meiser-

Stedman et al., 2009), forventet jeg at høyere nivå av PTSS før behandling, ville være 

assosiert med lavere grad av involvering i narrativarbeidet.  

Problemstilling 3: Var barnas involvering i narrativarbeidet relatert til utfall av PTSS?  

I tråd med studier av andre barneklientpopulasjoner (f.eks. Hudson et al., 2014; Karver et al., 

2006), forventet jeg å finne at økt grad av involvering i narrativarbeidet, ville være assosiert 

med bedre utfall av PTSS.  
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2 Metode 

2.1 Bakgrunn 

Datamaterialet til denne oppgaven ble hentet fra en større randomisert kontrollert studie som 

er gjennomført ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS): 

Behandling av traumatiserte barn og unge, TF-CBT. Studien sammenlignet effekten av TF-

CBT med effekten av TAU, for traumatiserte barn i alderen 10-18 år. Deltagerne ble henvist 

på vanlig måte til én av åtte ordinære BUP-er rundt om i Norge mellom april 2008 og februar 

2011 (Jensen et al., 2014). Inklusjonskriteriene var erfaring med minst én PTE, kartlagt med 

Traumatic Events Screening Inventory for Children (TESI-C; Ribbe, 1996), og klinisk 

signifikant nivå av PTSS (CPSS-skåre > 15; Foa et al., 2001). Eksklusjonskriterier var akutt 

psykose, suicidal atferd og behov for tolk.  

Screening ble gjennomført av 454 barn, hvorav 200 møtte inklusjonskriteriene, og 156 

samtykket til å delta. Skriftlig informert samtykke ble gitt av både barna og deres 

omsorgspersoner. Barna mottok et gavekort tilsvarende en kinobillett. Deltagerne ble 

randomisert til TF-CBT (n = 79) eller TAU (n = 77). Det var 66 terapeuter som ble rekruttert 

fra BUP-ene til frivillig deltagelse, hvorav 26 ble opplært og mottok veiledning i TF-CBT. 

Terapeutenes fidelity (troskap) til TF-CBT ble undersøkt med TF-CBT Fidelity Checklist 

(Deblinger, Cohen, Mannarino, Murray, & Epstein, 2008). Fem saker ble ekskludert på grunn 

av manglende fidelity. Prosjektet ble godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk (REK). Se Jensen og medarbeidere (2014) for ytterligere 

beskrivelse av studien.   

2.2 Utvalget 

Denne oppgaven tok utgangspunkt i TF-CBT-utvalget da hensikten var å se på involvering i 

traumenarrativarbeidet, en komponent av TF-CBT. I tillegg til inklusjonsbetingelsene fra 

hovedstudien, måtte det foreligge tilgjengelige lydopptak av narrativarbeidet for å muliggjøre 

skåring, samt utfallsmål (CPSS-skåre før og etter behandling). Etter eksklusjon, satt jeg igjen 

med 49 barn (62% av TF-CBT-utvalget) og 21 terapeuter (81% av TF-CBT-terapeutene). 

Utvalgsprosessen etter randomisering til TF-CBT er beskrevet i figur 2.1. 
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Figur 2.1. Flytdiagram for utvalgsprosessen. 

 

Siden de fleste barna (n = 41, 83.8%) var etnisk norske (se tabell 2.1), ble etnisitetsvariabelen 

dikotomisert i etnisk norsk (minst én etnisk norsk forelder) og ikke etnisk norsk (ingen etnisk 

norske foreldre). Indextraume (barnas selvrapporterte verste traume) ble inndelt i tre 

kategorier: Seksuelt indextraume = alle former for seksuelle overgrep i og utenfor hjemmet; 

Annet interpersonlig indextraume = alle andre interpersonlige traumer i eller utenfor hjemmet, 

for eksempel vold og mobbing; Ikke-interpersonlig indextraume = ulykker, samt plutselig død 

eller alvorlig skade av nærstående person. Dette er en vanlig måte å dele inn traumetype på 

(f.eks. Alisic et al., 2014; Smith, Summers, Dillon, & Cougle, 2016). Mange av barna hadde 

opplevd flere typer traumer. Når det refereres til antall typer traumer, er det snakk om en mer 

finmasket inndeling som korresponderer til barnas svar på TESI-C. For beskrivelse av 

utvalget, se tabell 2.1 (barna) og tabell 2.2 (terapeutene). 
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Tabell 2.1 

Beskrivelse av utvalget (barna) 

N = 49  n (%) M (SD) Min.-max. 

Kjønn Jenter 

Gutter 

37 (75.5) 

12 (24.5) 

  

Alder ved første kartlegging  14.73 (2.30) 9-18 

Etnisitet  Etnisk norsk 

Ikke etnisk norsk 

41 (83.8) 

8 (16.2) 

  

Indextraume 

 

Seksuelt overgrep  

Annet interpersonlig traume 

Ikke-interpersonlig traume 

16 (32.6) 

20 (40.8) 

13 (26.5) 

  

Antall typer traumer    3.41 (1.40) 1-6 

CPSS-skåre CPSS-T1 (før behandling)  27.78 (7.66) 15-43 

 CPSS-T2 (etter time 6)  20.18 (11.44) 2-49 

 CPSS-T3 (etter time 15)   11.63 (11.16) 0-48 

Merknad. CPSS = The Child PTSD Symptom Scale (Foa et al., 2001). 

 

Tabell 2.2 

Beskrivelse av utvalget (terapeutene) 

N = 21  n (%) M (SD) Min.-max. 

Kjønn Kvinner 

Menn 

19 (90.5) 

2 (9.5) 

  

Antall år klinisk erfaring  10.2 (5.82) 3-28 

Profesjon 

 

Psykolog 

Psykiater 

Klinisk pedagog 

Klinisk sosionom 

16 (76.2) 

2 (9.5) 

2 (9.5) 

1 (4.8) 

  

Selvrapportert 

teoretisk 

orientering 

  

Kognitiv atferdsterapi 

Psykodynamisk  

Familie/system 

Ikke oppgitt 

13 (61.9) 

5 (23.8) 

2 (9.5) 

1 (4.8) 

  

Antall klienter per terapeut  2.3 (5.8) 1-4 
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2.3 Måleinstrumenter 

2.3.1 Traumatic Events Screening Inventory for Children (TESI-C) 

TESI-C er et spørreskjema som kartlegger erfaring med ulike typer PTE for barn i alderen 6-

18 år. Skjemaet består av 12 dikotome spørsmål om barns erfaring med ulykker, 

naturkatastrofer, plutselig død eller alvorlig skade av en person som står barnet nær, 

skremmende eller svært smertefulle opplevelser på sykehus, overfall, ran, kidnapping, vold 

eller trusler om vold i eller utenfor hjemmet, vitne til vold i eller utenfor hjemmet, seksuelle 

overgrep i eller utenfor hjemmet og andre skremmende opplevelser (Ribbe, 1996). Antall ja-

svar danner grunnlaget for vurdering av hvor mange typer traumer barn har vært utsatt for, og 

for kategorisering av type traumehendelser (seksuelle traumer, andre interpersonlige traumer, 

ikke-interpersonlige traumer). TESI-C ble oversatt til norsk av NKVTS (Jensen et al., 2014). 

TESI-C finnes i både barne- og foreldrevariant, og denne oppgaven baserer seg på barnas 

egenrapport. TESI-C har demonstrert sterke psykometriske egenskaper (Ribbe, 1996). 

2.3.2 The Child PTSD Symptom Scale (CPSS)  

CPSS er et spørreskjema for barn i alderen 8-18 år, som undersøker nivå av PTSS basert på 

selvrapport. Skjemaet består av 17 spørsmål i likert-format om grad av ulike PTSS de siste to 

ukene. Skalaen går fra 0 (ikke i det hele tatt, eller én gang) til 3 (5 ≤ ganger i uken eller 

nesten hele tiden). Svarene adderes til en totalskåre på mellom 0 og 51. Spørsmålene tar 

utgangspunkt i de 17 PTSD-symptomene som er beskrevet i DSM-IV (diagnosemanualen 

som var aktuell ved datainnsamling). Symptomene korresponderer med kriterium B) 

gjenopplevelse, C) unngåelse, og D) hyperaktivering. I tillegg er det seks dikotome spørsmål 

om symptomene har forstyrret funksjonen på ulike områder av livet. Se Foa og medarbeidere 

(2001) for en mer inngående beskrivelse av CPSS. CPSS ble oversatt til norsk av NKVTS, se 

vedlegg A. Toveisoversettelsen ble godkjent av forfatterne (Jensen et al., 2014). 

CPSS (og den reviderte versjonen som korresponderer til DSM-5) er et relativt utbredt 

instrument for screening av unges PTSS. Studier har vist gode psykometriske egenskaper 

(Foa et al., 2001; Nixon et al., 2013; Sachser et al., 2017) og CPSS har blitt foreslått som et 

godt screeninginstrument for nivå av PTSS blant barn (Hukkelberg, Ormhaug, Holt, Wentzel-

Larsen, & Jensen, 2014). Spesielt relevant for denne oppgaven, er at hovedstudien som denne 

oppgaven bygger på, dokumenterte god indre reliabilitet for CPSS i hele screeningutvalget (α 

= .91; Jensen et al., 2014). 
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2.3.3 The Child Involvement Rating Scale (CIRS) 

CIRS (Chu & Kendall, 2004a) er en skala for å måle barns involvering i terapi, og ble brukt til 

å måle involvering i narrativarbeidet i denne oppgaven. Skalaen har 10 ledd som skal tappe 

ulike deler av involvering. Hvert ledd er rangert på en 6-punkts likert-skala fra 0 (ikke til stede 

i det hele tatt) til 5 (til stede i svært stor grad). CIRS er ment å skåres av en uavhengig 

observatør gjennom lyd- eller videoopptak. Skalaen har flere ganger blitt brukt for å måle 

barns involvering i ulike typer terapi, og har demonstrert lovende psykometriske egenskaper 

(f.eks. Chu & Kendall, 2004b; McLeod et al., 2014).  

Skåringsarket og -manualen (Chu & Kendall, 1999, 2004a) foreligger ikke offentlig, og er 

derfor ikke vedlagt. Disse ble tilsendt fra utviklerne på forespørsel. I tabell 2.3 har jeg 

presentert en kort oppsummering av hvordan CIRS ble brukt i denne oppgaven. Dette er 

basert på skåringsmanualen, og oversatt til norsk av undertegnede. Ifølge manualen, er 

leddene ment å være nøytrale med hensyn til teori, terapimetode og klientgruppe. Leddene ble 

derfor ikke omformulert, men det ble spesifisert at atferden måtte være relatert til TF-CBT-

komponenten traumenarrativarbeidet for å få en forhøyet skåre. 
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Tabell 2.3 

The Child Involvement Rating Scale (CIRS) 

Ledd I hvilken grad… Forkortelse 

C1 Tar barnet selv initiativ i narrativarbeidet? Eksempler: Introduserer 

fritt nye temaer/elementer til traumehistorien; tar ledelsen; har lite 

behov for spørsmål/forslag fra terapeuten. 

Initiativ 

C2 Kommer barnet med forslag for å endre eller utvide måten 

narrativarbeidet gjennomføres? Eksempler: Vil skrive selv i stedet 

for terapeuten; foreslår å skrive traumenarrativet på flippover. 

Endring 

C3 Viser barnet engasjement og demonstrerer at hun/han er dedikert 

til å gjennomføre narrativarbeidet? Eksempler: Engasjert tonefall; 

trenger ingen/lite oppfordringer fra terapeuten for å delta. 

Engasjement 

C4 Deler barnet selvavslørende informasjon? Eksempler: Deler åpent 

følelser knyttet til traumene; deler intime og pinlige detaljer. 

Selv-

avsløring 

C5 Stiller barnet spørsmål eller ber om ytterligere forklaringer? 

Eksempel: «Hva skal jeg fortelle først?» 

Spørsmål 

C6 Utbroderer barnet terapeutens poenger og begrunnelser, og viser 

barnet forståelse for hvordan og hvorfor narrativarbeidet skal 

gjennomføres? Eksempler: «Det blir bedre etter man har snakket 

om det»; «Dette blir akkurat som å lage en bok!». 

Forståelse 

C7 Er barnet tilbaketrukket, passivt og lite deltagende? Eksempler: 

Taushet/korte svar; manglende blikkontakt; mange spørsmål fra 

terapeuten er nødvendig. 

Passivitet 

C8 Er barnet hemmet eller viser unngåelse fra narrativarbeidet? 

Eksempler: Unnskyldninger for ikke å fortelle, «Husker ikke»; 

mange oppmuntringer fra terapeuten er nødvendig. 

Unngåelse 

C9 Prøver barnet å distrahere samtalen vekk fra narrativarbeidet? 

Eksempler: Snakker om noe annet; spiller på mobilen i timen. 

Distraksjon 

C10 Viser barnet opposisjon/motstand mot terapeuten og/eller 

narrativarbeidet? Eksempler: Frekke kommentarer; nekter å 

fortelle. 

Opposisjon 

Merknad. Norsk tilpasning av hvordan The Child Involvement Rating Scale ble brukt i denne oppgaven, etter 

Chu og Kendall (1999, 2004a).  
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2.4 Prosedyre 

2.4.1 Kartlegging og terapi 

Før terapi, ble hvert barn kartlagt for PTE ved hjelp av TESI-C (Ribbe, 1996). Nivå av PTSS 

ble kartlagt ved hjelp av CPSS (Foa et al., 2001) før terapioppstart (CPSS-T1), etter time 6 

(CPSS-T2) og etter time 15 eller ved endt terapi (CPSS-T3). TESI-C og CPSS ble 

administrert av uavhengige, erfarne klinikere som ikke var ansatt ved de aktuelle BUP-ene der 

barna gikk i terapi (Jensen et al., 2014). Alle barna mottok TF-CBT på sin lokale BUP. 

Behandlingsmetoden er beskrevet nærmere i innledningen (pkt. 1.2.2). Barna hadde i 

gjennomsnitt 12.8 terapitimer (SD = 2.20). Det ble gjort lydopptak av timene.  

2.4.2 Skåring av CIRS 

Skåringen av CIRS ble utført ved å lytte til lydopptak fra traumenarrativarbeidet i TF-CBT. 

Jeg fikk opplæring og veiledning av en psykolog og en psykologspesialist. Psykologen og 

undertegnede trenet oss i skalaen ved å lytte til narrativarbeidet i et utvalg TF-CBT-saker som 

ikke var del av utvalget til oppgaven, mens vi uavhengig av hverandre skåret CIRS ved hjelp 

av manualen. Deretter drøftet vi alle skårene. Ved store uenigheter ga psykologspesialisten en 

ekstra vurdering. Etter at tilfredsstillende enighet var oppnådd, skåret vi sakene som ble brukt 

i oppgaven. Alle de 49 sakene ble skåret av meg. For å vurdere inter-rater-reliabilitet ble 15 

(31%) tilfeldig utvalgte saker dobbelskåret av psykologen. Der vi var uenige om skårene i det 

dobbelskårete utvalget, drøftet vi oss frem til enighetsskårer i etterkant. Begge var blinde for 

all informasjon om barna og terapeutene under skåringen.  

Starttidspunkt for skåring ble satt til der terapeuten introduserte oppstart av narrativarbeidet. 

Dette skjedde i time 5 (n = 6, 12.2%), time 6 (n = 7, 14.3%), time 7 (n = 18, 36.7%), time 8 (n 

= 14, 28.6%), time 9 (n = 2, 4.1%), time 10 (n = 1, 2%) eller time 12 (n = 1, 2%). Etter 

introduksjonen lyttet vi til de første 45 minuttene av narrativarbeidet. I de tilfellene der de 

første 45 minuttene gikk over to (n = 37, 75.5 %) eller tre (n = 1, 2%) terapitimer, gjenopptok 

vi lyttingen i neste time, der terapeuten introduserte fortsettelsen av narrativarbeidet. For hvert 

15 minutters segment, satte vi en skåre for hvert ledd i CIRS. Til slutt beregnet vi en 

gjennomsnittsskåre for hvert ledd, som ble brukt i analysene.  

I tråd med manualen (Chu & Kendall, 1999), ble både kvantitet og kvalitet vektlagt under 

skåring. Barna fikk en forhøyet skåre på for eksempel C6 både dersom de gjentatte ganger 

gjennom «mm», «jeg skjønner» og lignende, bekreftet at de forsto hensikten med 
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narrativarbeidet gjennom for eksempel sårmetaforen (terapeuten sammenligner 

narrativarbeidet med å rense et sår som da heles), og også dersom de én gang sa noe lignende 

dette: «Å fortelle det som skjedde blir som å rense skrubbsåret. Det gjør vondere først, men 

etterpå blir det kanskje helt bra». Manualen vektlegger at skåringen skal basere seg på atferd, 

fremfor antagelser om barnets indre liv (Chu & Kendall, 1999). Siden vi benyttet lydopptak, 

var det primært verbal atferd som var utgangspunkt for skåringen. Nonverbal atferd ble 

inkludert der det kom tydelig frem gjennom for eksempel påpekninger fra terapeuten. 

2.5 Dataanalyseplan 

Jeg utførte alle analyser med programmet IBM SPSS Statistics, versjon 24. Signifikansnivået 

ble satt til p = .05 i tråd med konvensjoner (Field, 2013). 

2.5.1 Preliminære analyser  

Parametriske tester og robuste metoder 

De fleste forutsetninger for parametriske tester var oppfylt (Field, 2013). Siden CPSS og 

CIRS har likert-format og er på ordinalt målenivå, vil enkelte hevde at forutsetningen om 

målenivå var brutt (Jamieson, 2004; Sullivan & Artino Jr, 2013). Andre argumenterer for at 

man kan bruke parametriske tester på likert-skalaer. Parametriske tester er mer nyanserte og 

gir mer robuste resultater, noe som hevdes å veie opp for eventuelle ulemper (Carifio & Perla, 

2008; Norman, 2010). Normalitet er en annen av forutsetningene for parametriske tester. 

Ifølge sentralgrenseteoremet vil parameter-estimater av populasjonen være normalfordelt hvis 

utvalget er stort nok (N > 30), uavhengig av egentlig form på populasjonen (Field, 2013). 

Siden N = 49, benyttet jeg derfor parametriske tester så lenge øvrige forutsetninger var 

oppfylt. Normalitetstesting ble likevel gjort for å få informasjon om skalaene (se under). 

Bootstrapping med 1000 utvalgstrekk og bias-korrigert og akselerert konfidensintervall (BCa) 

ble brukt for å minimere bias i analysene (Field, 2013; Osborne & Overbay, 2004).  

Egenskaper ved CIRS 

Fordi det var første gang CIRS ble benyttet på en traumepopulasjon, ble skalaens egenskaper 

vurdert nøye før hovedanalysene. Ved tidligere bruk av CIRS har man slettet fire ledd (C2, 

C5, C9 og C10) for å sikre skalaens psykometriske egenskaper (f.eks. Chu & Kendall, 

2004b). Jeg forventet at det kunne bli nødvendig å slette noen ledd også i denne oppgaven. I 

tråd med tidligere bruk av CIRS (f.eks. Chu & Kendall, 2004b), ble negativt formulerte ledd 

(C7, C8, C9 og C10) reversert før analysene (heretter C7r, C8r, C9r og C10r). 
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Inter-rater-reliabilitet for det dobbeltskårete CIRS-utvalget ble undersøkt med toveis 

intraklasse-korrelasjoner (ICC). ICC ≥. 60 ble vurdert som tilfredsstillende, ICC ≥ .75 som 

utmerket (Cicchetti, 1994). ICC ble beregnet med en konsistensdefinisjon fordi konsistens i 

rangering var viktigere enn absolutt enighet. ICC for de 15 (30.6%) dobbeltskårete sakene 

skulle generaliseres til hele utvalget, og derfor vurderte jeg enkeltmålinger fremfor 

gjennomsnittsmålinger, for å få et mer konservativt estimat (Hallgren, 2012).  

Ledd med signifikant skjevhet og kurtose, ekstreme uteliggere, lav spredning og stor 

opphopning av skårer på ett av ytterpunktene av skalaen, kan skape alvorlig bias i analysene 

og ble derfor slettet i tråd med metodiske anbefalinger (Clark & Watson, 1995; DeVellis, 

2012). Skjevhet (S) og kurtose (K) ble vurdert ved hjelp av standardskårer (Z): ZS = S/SES; ZK 

= K/SEK (SE = standardfeil). ZS eller ZK > ±1.96, indikerer signifikant skjevhet eller kurtose 

gitt p < .05 (Field, 2013). Uteliggere ble identifisert ved å konvertere hver CIRS-råskåre til Z-

skåre. I en normalfordeling forventes færre enn 5% Z > ±1.96, færre enn 1% Z > ±2.58, og 

ingen Z > ±3.29 (ekstrem uteligger; Field, 2013).  

Ledd som korrelerte svært høyt med andre ledd (r ≥ .80) ble ansett som overflødige og 

eliminert fra skalaen (Clark & Watson, 1995; DeVellis, 2012). Ledd som samsvarte dårlig 

med resten av CIRS ble slettet for å sikre indre reliabilitet og unidimensjonalitet. Akseptabelt 

nivå på korrigerte ledd-skala-korrelasjoner (ITS r) ble satt til ≥ .30 (Pallant, 2010). Samtlige 

ledd skulle ha en korrelasjon med alle andre ledd på r ≥ .15 (Clark & Watson, 1995). 

Cronbachs alfa (α) ≥ .70 ble vurdert som akseptabelt, α ≥. 80 som bra (Pallant, 2010). 

Dimensjonaliteten ble videre undersøkt med eksplorerende principal axis factoring-analyse 

(PAF). Utvalget (N = 49) var mindre enn anbefalt for PAF, så resultater må tolkes med 

varsomhet. Imidlertid var det tilfredsstillende antall deltakere (n ≥ 5) per ledd (Worthington & 

Whittaker, 2006). Kaisers kriterium (Eigenverdi > 1) ble brukt for å velge antall faktorer. 

Oblik rotasjon (direct oblimin) med 50 iterasjoner ble benyttet siden en korrelasjon mellom 

eventuelle faktorer var å forvente. Rotasjonsmetoden var Varimax med Kaiser normalisering 

(Field, 2013; Yong & Pearce, 2013). Forutsetninger for å tolke PAF, var signifikant resultat 

av Bartletts test, og alle Kaiser-Meyer-Olkin-verdier ≥ .50 (Hutcheson & Sofroniou, 1999). 

Egenskaper ved CPSS 

CPSS har tidligere demonstrert gode psykometriske egenskaper (Foa et al., 2001; Nixon et al., 

2013), også for utvalget som denne oppgaven var basert på (Jensen et al., 2014). Egenskaper 
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ved CPSS ble derfor ikke vurdert like nøye som ved CIRS. Fordeling og uteliggere ble 

undersøkt ved hjelp av Z-skårer for skjevhet, kurtose og uteligger på samme måte som 

beskrevet for CIRS. For å minske bias som følge av uteliggere, ble uteliggere på Z > ±3, 

erstattet med Z = ±3 (Field, 2013; Osborne & Overbay, 2004). Indre reliabilitet ble undersøkt 

med Cronbachs alfa; α ≥ .70 ble vurdert som akseptabelt, α ≥ .80 som bra (Pallant, 2010).  

Hvilke variabler hadde sammenheng med CPSS-T3? 

For å undersøke hvilke variabler som måtte kontrolleres for i forholdet mellom involvering og 

utfall, undersøkte jeg om karakteristika ved barna, traumene eller CPSS-T1, hadde 

sammenheng med CPSS-T3 i dette utvalget. Jeg brukte tohalete bivariate korrelasjonsanalyser 

for kontinuerlige variabler (alder, antall typer traumer, CPSS-T1), uavhengige utvalgs t-tester 

for dikotome variabler (kjønn, etnisitet) og enveis ANOVA (variansanalyse) for kategoriske 

variabler med mer enn to kategorier (type indextraume). Ved ANOVA brukte jeg planlagte 

kontraster fordi jeg forventet at interpersonlig indextraume generelt og seksuelt indextraume 

spesielt, ville assosieres med høyere symptomtrykk enn ikke-interpersonlig indextraume 

(Alisic et al., 2014; D’Andrea et al., 2012).  

Dropoutanalyser 

Uavhengige utvalgs t-tester ble brukt for å undersøke om deltagergruppen (n = 49) og 

dropoutgruppen (n = 15) hadde ulikt CPSS-T1-nivå, alder eller antall typer traumer. Jeg 

brukte Fishers exact test for å vurdere om gruppene hadde signifikant forskjellig fordeling av 

kjønn og etnisitet (chikvadrat-tester ble ikke brukt pga. brutte forutsetninger). Jeg undersøkte 

ikke forskjeller i indextraume mellom deltager- og dropoutgruppen fordi det var for få i hver 

kategori til å få meningsfulle resultater (Field, 2013). 

2.5.2 Hovedanalyser 

Problemstilling 1  

Grad av involvering i narrativarbeidet ble undersøkt med standard deskriptive analyser av 

CIRS. En repeterte målingers (repeated measures) ANOVA ble gjennomført for å undersøke 

om barna skåret signifikant forskjellig på de ulike leddene i CIRS. Ved brudd på antagelsen 

om sfæriskhet (sphericity) indikert ved signifikant resultat av Mauclys test, rapporteres 

resultater fra Greenhouse-Geisser korrigerte tester. Bonferroni-korrigerte post hoc-tester ble 

brukt til å undersøke hvilke sammenligninger som var signifikante (Field, 2013).  



25 

 

Problemstilling 2  

Hvilke karakteristika som hadde sammenheng med involvering, ble undersøkt ved hjelp av 

tohalete bivariate korrelasjonsanalyser for kontinuerlige variabler (alder, antall typer traumer, 

CPSS-T1), uavhengige utvalgs t-tester for dikotome variabler (kjønn, etnisitet) og enveis 

ANOVA for kategoriske variabler med mer enn to kategorier (type indextraume). Ved 

ANOVA brukte jeg planlagte kontraster siden jeg hadde en hypotese om sammenhengen. 

Selv om kjønn, etnisitet og indextraume var noe ujevnt fordelt, brukte jeg parametriske tester 

(t-test og ANOVA) fremfor ikke-parametriske, så lenge Levenes test ikke var signifikant, og 

forutsetningen om lik varians mellom gruppene dermed var oppfylt (Field, 2013). 

Problemstilling 3  

Sammenhengen mellom involvering og utfall ble først undersøkt ved hjelp av hierarkisk, 

multippel, lineær regresjon, med CPSS-T3 som avhengig variabel. Gjennom preliminære 

analyser undersøkte jeg hvilke variabler som hadde sammenheng med CPSS-T3, og derfor 

måtte kontrolleres for. Disse ble plassert som uavhengige variabler i modellene først. Deretter 

ble CIRS-skårer plassert som uavhengige variabler i modellene. Jeg kjørte én modell for 

CIRS-skalaen som helhet, og deretter separate modeller for hvert CIRS-ledd. 

Tilstrekkelig utvalgsstørrelse for multippel regresjon settes ofte til n ≥ 10 per prediktor. 

Utvalget (N = 49) ble derfor vurdert som stort nok til å inkludere fire uavhengige variabler i 

hver modell. Forutsetninger for å tolke regresjonsanalysene, var følgende: Ingen 

multikolinnearitet (indikert ved at alle korrelasjoner mellom uavhengige variabler skulle være 

på r ≤ ±.70, alle toleranseverdier ≥ .10 og alle VIF-verdier ≤ 10); ingen autokorrelasjon 

(indikert ved Durbin-Watson-verdi mellom 1 og 3); normalfordelte residualer (indikert ved 

Mahalanobis avstand < 16.27 og Cooks avstand < 1) og alle standardiserte residualer innenfor 

anbefalt vindu mellom ±3.3 (Field, 2013; Pallant, 2010). 

Barna ble deretter delt inn i fire grupper ut fra om de var involvert eller minimalt involvert i 

narrativarbeidet, og om de responderte eller ikke responderte på behandlingen. Minimal 

involvering ble definert som CIRS-totalskåre < gjennomsnittlig CIRS-totalskåre–1.5 SD. 

Ikke-respons ble definert som CPSS-T3 > gjennomsnittlig CPSS-T1–0.5 SD (Wise, 2004). 

Fishers exact test ble brukt for å vurdere om det var signifikant samsvar mellom hvilke barn 

som var minimalt involvert, og hvilke barn som ikke responderte på behandlingen. 

Chikvadrat-tester ble ikke brukt på grunn av brutte forutsetninger (Field, 2013).  
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Vurdering og beregning av effekter 

I alle korrelasjonsanalyser benyttet jeg Pearsons korrelasjonskoeffisient (r). Styrken på 

korrelasjoner ble vurdert etter følgende referanseverdier: r ≥ ±.10 = svak; r ≥ ±.30 = moderat; 

r ≥ ±.50 = sterk (Cohen, 1992). Effektstørrelse for t-tester ble beregnet med Cohens d, og 

vurdert på følgende måte: d ≥ .20 = svak; d ≥ .50 = moderat; d ≥ .80 = sterk (Cohen, 1992). 

Effektstørrelse for ANOVA ble beregnet som omega squared (ω2) og tolket etter følgende 

referanseverdier: ω2 ≥ .01 = svak, ω2 ≥ .06 = moderat, og ω2 ≥ .14 = sterk (Kirk, 1996).  

Cohens d ble beregnet med formelen under, der X̅1 og X̅2 = utvalgsgjennomsnittet for gruppe 1 

og 2, og sp = sammenslått standardavvik (Field, 2013, s. 80).  

 

Omega squared for enveis ANOVA ble beregnet med formelen under, der SSM = kvadratsum 

av mellomgruppe-effekten, SST = kvadratsum av totalvariansen, MSR = gjennomsnittlig 

kvadrert feilvarians og dfM = frihetsgrader for mellomgruppe-effekten (Field, 2013, s. 473). 

 

Omega squared for repeterte målingers ANOVA ble beregnet med formelen under, der MS = 

gjennomsnittlig varians (M = for modellen; R = for residualene; B = mellom gruppene), k = 

antall betingelser og n = antall deltagere (Field, 2013, s. 566). 

 

Manglende data (missing) 

Datasettet var komplett for alle variabler. Ingen prosedyrer for manglende data var nødvendig. 
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3 Resultater 

3.1 Preliminære analyser 

3.1.1 Egenskaper ved CIRS 

C6 viste tilfredsstillende inter-rater-reliabilitet (ICC = .63, p < .001). Resterende ledd viste 

utmerket inter-rater-reliabilitet (ICC > .75, p < .001). Leddene C1, C2, C3, C4, C5 og C8r 

oppfylte kravene for normalfordeling og hadde færre uteliggere enn forventet. C6 hadde 

signifikant positiv skjevfordeling (ZS = 3.22) og C7r hadde signifikant negativ skjevfordeling 

(ZS = -3.66). C6 og C7r hadde for øvrig ingen avvik, og ble derfor beholdt i videre analyser. 

Leddene C9r og C10r ble slettet grunnet signifikant negativ skjevfordeling og signifikant 

leptokurtisk fordeling (C9r: ZS = -4.49, ZK = 2.91; C10r: ZS = -6.32, ZK = 5.94), uteliggere på 

Z > ±3.29, lav spredning og opphopning av skårer på yttersiden av skalaen (C9r: M = 4.22, 

SD = 0.98, 36.7% hadde en skåre på 5; C10r: M = 4.41, SD = 1.10, 63.3% hadde en skåre på 

5). C3 korrelerte svært høyt (r > .80, p < .001) med både C1 og C8r, og ble dermed slettet på 

grunn av overflødighet. Leddene C2 og C5 ble slettet fordi de samsvarte dårlig med resten av 

CIRS-skalaen og kom ut som egen faktor ved PAF (se tabell 3.1).  

Tabell 3.1  

Korrigerte ledd-skala-korrelasjoner og roterte faktorladninger for CIRS 

    Ladning etter rotering 

Ledd  ITS r  Faktor 1 Faktor 2 

C1   .76  .94 .11 

C2   .22  .03 .55 

C4   .49  .77 -.13 

C5   .29  .08 .88 

C6   .43  .43 .18 

C7r   .74  .69 .42 

C8r   .55  .72 <.01 

Eigenverdi    3.15 1.57 

Forklart varians    45.0% 22.4% 

Merknad.. C1 = Initiativ, C2 = Spørsmål, C4 = Selvavsløring, C5 = Endring, C6 = Forståelse, C7r = Passivitet 

reversert, C8r = Unngåelse reversert. ITS r = korrigerte ledd-skala-korrelasjoner. Uttrekningsmetode = 

Principial axis factoring. Rotasjon = Varimax med Kaiser normalisering. Rotasjon konvergerer i 3 iterasjoner.  
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Ved tidligere bruk av CIRS, har C2, C5, C9r og C10r blitt slettet av samme grunner som i 

denne oppgaven (f.eks. Chu & Kendall, 2004b). C3 har imidlertid ikke blitt slettet tidligere. 

Den reviderte versjonen av CIRS (CIRS-R) som jeg benyttet videre i analysene, besto derfor 

av leddene C1, C4, C6, C7r og C8r. Alle korrigerte ledd-skala-korrelasjoner var over 

akseptabelt nivå (se tabell 3.2). Alle ledd korrelerte over anbefalt nivå med resterende ledd, 

men korrelasjonen mellom C6 og C8r var ikke signifikant (se tabell 3.2). Indre reliabilitet for 

CIRS-R var god (α = .84). En totalskåre (C-tot) ble beregnet, som besto av summen av 

leddene i CIRS-R, delt på antall ledd. C-tot var normalfordelt og hadde færre uteliggere enn 

forventet. 

Tabell 3.2 

Korrelasjoner og korrigerte ledd-skala-korrelasjoner for CIRS-R 

Ledd  C1 C4 C6 C7r C8r  ITS r 

C1   1 .67** .38* .67** .78**  .85 

C4    1 .44** .52** .48**  .67 

C6     1 .36* .24  .42 

C7r      1 .48**  .65 

C8r       1  .64 

Merknad. * p < .050; ** = p < .001. C1 = Initiativ, C4 = Selvavsløring, C6 = Forståelse, C7r = Passivitet 

reversert, C8r = Unngåelse reversert. ITS r = korrigerte ledd-skala-korrelasjoner. N = 49. 

 

3.1.2 Egenskaper ved CPSS 

CPSS-T1 var normalfordelt, uten uteliggere og hadde akseptabel indre reliabilitet (α = .75). 

CPSS-T3 hadde positiv skjevfordeling og to (4.0%) uteliggere, den ene med Z = 3.26, så 

denne ble erstattet med den råskåren som tilsvarte Z = 3. Indre reliabilitet for CPSS-T3 var 

god (α = .93). 

3.1.3 Hvilke variabler hadde sammenheng med CPSS-T3? 

CPSS-T3 var signifikant korrelert med CPSS-T1 (r(49) = .29, BCa 95% CI [.-03, .55], p = 

.043). CPSS-T3 viste ingen signifikant sammenheng med alder (r(49) = .17, BCa 95% CI [.-

21, .47], p = .244), kjønn (M diff. = -5.83, BCa 95% CI [-11.76, 1.63], t(47) = -1.63, p = .110, 

d = .51), etnisitet (M diff. = -0.53, BCa 95% CI [-9.20, 9.90], t(47) = -0.13, p = .890, d = .04), 

antall typer traumer (r(49) = .25, BCa 95% CI [.-03, .50], p = .084) eller type indextraume 
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(F(2, 46) = 0.28, p = .754, ω2 = -.030). Det ble derfor vurdert at CPSS-T1 var den eneste 

variabelen det ble nødvendig å kontrollere for i forholdet mellom CIRS-R og CPSS-T3.  

3.1.4 Dropoutanalyser 

Det var ingen signifikante forskjeller mellom deltagergruppen og dropoutgruppen i CPSS-T1 

(M diff. = 1.24, BCa 95% CI [-2.93, 5.42], t(62) = -0.56, p = ,576, d = .17), alder (M diff. = -

1.18, BCa 95% CI [-2.19, -0.16] t(62) = -1.82, p = ,073, d = .57) eller antall typer traumer (M 

diff. = -0.79, BCa 95% CI [-1.75, 0.19] t(62) = -1.67, p = ,100, d = .46). Deltager- og 

dropoutgruppen hadde ikke signifikant forskjellig fordeling av kjønn (p = .509) eller etnisitet 

(p = .291).  

 

3.2 Hovedanalyser 

3.2.1 Hvordan var barnas grad av involvering i 

traumenarrativarbeidet? 

Deskriptive analyser av CIRS-R, er presentert i tabell 3.3.  

Tabell 3.3 

Deskriptiv analyse av CIRS-R 

 M  SD  ZS ZK Minimum Maksimum 

C-tot 2.45  0.88  -0.72 -0.20 0.33 4.13 

C1  2.14  1.19  0.60 -1.16 0 4.67 

C4  2.22 1.06  0.40 -1.30 0 4 

C6  1.03  0.80  3.22* 1.62 0 3.33 

C7r  3.93 1.23  -3.66* 0.69 1 5 

C8r 2.95 1.28  -0.58 -1.41 0.33 5 

Merknad. * p < .050. ZS og ZK = Standardskåre for skjevhet og kurtose. Potensiell minimum = 0, potensiell 

maksimum = 5. C-tot = Totalskåre på involvering, C1 = Initiativ, C4 = Selvavsløring, C6 = Forståelse, C7r = 

Passivitet reversert, C8r = Unngåelse reversert. N = 49. 

 

Antagelsen om sfæriskhet var brutt (χ2(9) = 25.38, p = .003). Barna skåret signifikant 

forskjellig på de ulike CIRS-leddene (ℇ = .82, F(3.27, 156.7) = 90.8, p < .001) og effekten var 

sterk (ω2 = .65). Skårer på C6 (forståelse) var signifikant lavere enn for samtlige andre ledd (p 
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< .001). Skårer på C8r (unngåelse reversert) var signifikant høyere enn skårer på C1 

(initiativ), C4 (selvavsløring), og C6 (forståelse; p < .001). Skårer på C7r (passivitet reversert) 

var signifikant høyere enn for samtlige andre ledd (p < .001). Forskjellen mellom C1 

(initiativ) og C4 (selvavsløring) var ikke signifikant (p > .999). 

 

3.2.2 Hva hang sammen med barnas involvering i narrativarbeidet? 

Resultatene av analysene er presentert i tabell 3.4, 3.5 og 3.6.  

Tabell 3.4 

Forskjeller i CIRS-R på tvers av kjønn og etnisitet 

 

 Kjønn      

 Gutter (n = 12) Jenter (n = 37)      

 M (SD) M (SD) [M diff. BCa 95% CI] t df p d 

C-tot 2.24 (0.73) 2.52 (0.92) [-0.82, 0.22] -0.96 47 .344 .34 

C1 2.00 (1.05) 2.18 (1.24) [-0.98, 0.62] -0.45 47 .654 .18 

C4 1.92 (1.03) 2.31 (1.06) [-1.10, 0.30] -1.14 47 .260 .37 

C6 0.72 (0.44) 1.14 (0.87) [-0.94, 0.11] -1.57 47 .123 .60 

C7r 3.81 (1.17) 3.98 (1.26) [-1.01, 0.65] -0.43 47 .670 .14 

C8r 2.78 (1.26) 3.00 (1.30) [-1.08, 0.64] -0.52 47 .607 .18 

 Etnisk norsk      

 Nei (n = 8) Ja (n = 41)      

 M (SD) M (SD) [M diff. BCa 95% CI] t df p d 

C-tot 2.48 (0.98) 2.45 (0.87) [-0.71, 0.76] 0.07 47 .943 .03 

C1 2.17 (1.48) 2.13 (1.15) [-0.89, 0.97] 0.07 47 .937 .04 

C4 1.96 (0.95) 2.27 (1.08) [-1.13, 0.51] -0.76 47 .453 .30 

C6 1.00 (0.64) 1.04 (0.84) [-0.67, 0.59] -0.13 47 .897 .05 

C7r 3.92 (1.33) 3.94 (1.23) [-0.99, 0.94] -0.06 47 .956 .01 

C8r 3.33 (1.23) 2.87 (1.29) [-0.53, 1.46] -0.94 47 .355 .36 

Merknad. M diff. BCa 95% CI = konfidensintervall for gjennomsnittlig differanse mellom gruppene. d = Cohens 

d. C-tot = Totalskåre på involvering, C1 = Initiativ, C4 = Selvavsløring, C6 = Forståelse, C7r = Passivitet 

reversert, C8r = Unngåelse reversert. 
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Tabell 3.6 

Forskjeller i CIRS-R på tvers av indextraume 

 1  (n = 16) 2  (n = 20) 3  (n = 13)     

 M (SD) M (SD) M (SD) F df p ω2 

C-tot 2.37 (0.89) 2.32 (0.82) 2.77 (0.94) 1.16 2, 46 .321 .007 

C1 2.06 (1.23) 1.93 (1.11) 2.54 (1.26) 1.07 2, 46 .353 .003 

C4 2.40 (1.18) 1.91 (0.95) 2.46 (1.01) 1.41 2, 46 .254 .017 

C6 1.06 (0.86) 0.90 (0.51) 1.20 (1.08) 0.57 2, 46 .567 <.001 

C7r 3.73 (1.40) 3.93 (1.24) 4.21 (1.00) 0.59 2, 46 .594 <.001 

C8r 2.58 (1.06) 2.92 (1.48) 3.43 (1.12) 0.20 2, 46 .205 .026 

Merknad. 1 = Seksuelt indextraume, 2 = Annet interpersonlig indextraume, 3 = Ikke-interpersonlig 

indextraume. ω2 = Omega squared. C-tot = Totalskåre på involvering, C1 = Initiativ, C4 = Selvavsløring, C6 = 

Forståelse, C7r = Passivitet reversert, C8r = Unngåelse reversert.  

 

Levenes test var ikke signifikant for noen av t-testene (tabell 3.4) eller ANOVA-ene (tabell 

3.6), og forutsetningen om lik varians ble derfor vurdert som oppfylt.  

 

Tabell 3.5 

Alder, antall typer traumer og CPSS-T1 korrelert med CIRS-R 

  Alder  Antall typer traumer  CPSS-T1 

  r [BCa 95% CI]  r [BCa 95% CI]  r [BCa 95% CI] 

C-tot  .14 [-.10, .40]  .32 [.01, .61]*  -.02 [-.28, .24] 

C1   .06 [-.20, .30]  .26 [-.01, .56]  -.07 [-.31, 21] 

C4   .25 [-.01, .46]  .33 [.01, .58]*  .01 [-.28, .30] 

C6   .28 [.02, .46]*  .29 [-.03, .55]*  .10 [-.22, 38] 

C7r   .10 [-.14, .36]  .10 [-.24, .42]  -.03 [-.27, .25] 

C8r   -.05 [-.30, 22]  .30 [.01, .56]*  -.03 [-.29, .25] 

Merknad. * p < .050. CI = konfidensintervall. CPSS-T1 = The Child PTSD Symptom Scale før behandling. C-tot 

= Totalskåre på involvering, C1 = Initiativ, C4 = Selvavsløring, C6 = Forståelse, C7r = Passivitet reversert, C8r = 

Unngåelse reversert. N = 49.  
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Karakteristika ved barna 

Kjønn og etnisitet var ikke signifikant assosiert med noen av CIRS-R-skårene (se tabell 3.4). 

Alder var signifikant positivt assosiert med C6. Alder var ikke signifikant assosiert med noen 

andre CIRS-R-skårer (se tabell 3.5). 

Karakteristika ved traumene 

Antall typer traumer hadde en moderat, signifikant, positiv korrelasjon med C-tot, C4, C6 og 

C8r (se tabell 3.5). Dette indikerte at dess flere typer traumer, dess mer involvering, kontrært 

til hypotesen. Disse korrelasjonene var av tilsvarende styrke og fremdeles signifikante, også 

da jeg kontrollerte for alder. Det var ingen signifikante forskjeller i involvering på tvers av 

type indextraume (se tabell 3.6).  

Symptomnivå 

CPSS-T1 var ikke signifikant assosiert med noen av CIRS-R-skårene (se tabell 3.5). 

 

 

3.2.3 Var involvering i narrativarbeidet relatert til utfall av PTSS? 

Det ble utført seks hierarkiske, multiple, lineære regresjonsmodeller. I modell 1–6 var CPSS-

T3 den avhengige variabelen. I modell 1–6 var CPSS-T1 eneste uavhengige variabel i blokk 

1. I modell 1–6 ble videre en av CIRS-R-skårene lagt til som prediktor i blokk 2. De 

uavhengige variablene i blokk 2 var dermed CPSS-T1 og C-tot i modell 1; CPSS-T1 og C1 i 

modell 2; CPSS-T1 og C4 i modell 3; CPSS-T1 og C6 i modell 4; CPSS-T1 og C7r i modell 

5; og CPSS-T1 og C8r i modell 6. Alle forutsetningene for å tolke regresjonsanalysene var 

oppfylt. Resultatene er gjengitt i tabell 3.8.  

I blokk 1 for modell 1–6, forklarte CPSS-T1 9% av variansen i CPSS-T3, noe som var 

signifikant. Bare minimalt mer av variansen ble forklart ved å legge til CIRS-R-skårer som 

uavhengige variabler, og endringen var ikke signifikant for noen av modellene. Kontrært til 

hypotese 3, hadde ingen av CIRS-R-skårene signifikant prediksjonsverdi på CPSS-T3, 

kontrollert for CPSS-T1.  
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Tabell 3.7 

Hierarkiske, multiple, regresjonsmodeller med CPSS-T3 som avhengig variabel 

Modell Prediktor  ∆R2 ∆F  B [BCa 95% CI] SE B β p 

1–6 Blokk 1  .09 4.35*      

 CPSS-T1     0.42 [0.02, 0.82] 0.20 .29 .043 

 

1 Blokk 2  .02 0.90      

 CPSS-T1     0.42 [0.02, 0.82] 0.20 .29 .042 

 C-tot     1.66 [-1.86, 5.18] 1.75 .13 .348 

2 Blokk 2   .02 1.14      

 CPSS-T1     0.43 [0.03, 0.83] 0.20 .30 .036 

 C1     1.37 [-1.22, 3.96] 1.29 .16 .291 

3 Blokk 2   <.01 0.01      

 CPSS-T1     0.42 [0.01, 0.82] 0.20 .29 .045 

 C4     0.11 [-2.84, 3.06] 1.47 .01 .942 

4 Blokk 2  .01 0.08      

 CPSS-T1     0.41 [0.01, 0.82] 0.20 .28 .048 

 C6     0.53 [-3.36, 4.42] 1.93 .04 .785 

5 Blokk 2  .02 1.25      

 CPSS-T1     0.42 [0.02, 0.82] 0.30 .30 .039 

 C7r     1.39 [-1.11, 3.88] 1.24 .16 .270 

6 Blokk 2  .02 0.91      

 CPSS-T1     .42 [0.02, 0.82] 0.20 .30 .041 

 C8r     1.38 [-1.27, 3.55] 1.20 .13 .346 

Merknad. * p < .05. ∆ = endring, B = beta, CI = konfidensintervall, SE = standardfeil, β = standardisert 

betakoeffisient. CPSS = The Child PTSD Symptom Scale, T1 = før behandling, T3 = etter time 15. C-tot = 

Totalskåre på involvering, C1 = Initiativ, C4 = Selvavsløring, C6 = Forståelse, C7r = Passivitet reversert, C8r = 

Unngåelse reversert. 
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Tabell 3.8 viser en krysstabell over hvor mange som var involvert versus minimalt involvert i 

narrativarbeidet, og hvor mange som responderte versus ikke responderte på behandlingen. 

Det var ikke signifikant samsvar mellom hvem som var involvert/minimalt involvert i 

narrativarbeidet, og hvem som responderte/ikke responderte på behandlingen (p = .833). 

 

Tabell 3.8 

Involvert versus minimalt involvert, og responder versus ikke-responder 

  Involvert Minimalt involvert 

Responder  n = 39 n = 4 

Ikke-responder  n = 5 n = 1 

Merknad. Minimalt involvert = C-tot < gjennomsnittlig C-tot–1.5 SD; C-tot = Totalskåre på involvering. Ikke-

responder = CPSS-T3 > gjennomsnittlig CPSS-T1–0.5 SD; CPSS = The Child PTSD Symptom Scale, T1 = før 

behandling, T3 = etter time 15. 
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4 Diskusjon 
Hensikten med den foreliggende oppgaven var å bidra til økt forståelse av endringsprosesser i 

terapi med traumatiserte barn, gjennom å studere betydningen av involvering i TF-CBT. 

Involvering ble undersøkt blant barn som gikk i TF-CBT grunnet betydelige nivåer av PTSS, i 

de første 45 minuttene av deres traumenarrativarbeid. Involvering ble undersøkt ved hjelp av 

en revidert versjon av CIRS (Chu & Kendall, 1999), CIRS-R. Skalaen besto av mål på grad 

av initiativ (f.eks. introduserer fritt nye temaer i traumenarrativen), selvavsløring (f.eks. deler 

følelser og intime detaljer), forståelse (f.eks. viser innsikt i hvorfor det er nødvendig å arbeide 

med traumenarrativen), passivitet (f.eks. taushet) og unngåelse (f.eks. unnskyldninger for ikke 

å snakke om traumene). Høy grad av involvering ble definert som høy tilstedeværelse av 

initiativ, selvavsløring og forståelse, samt fravær av passivitet og unngåelse. Utfall ble 

definert som nivå av PTSS etter behandling, kontrollert for nivå av PTSS før behandling. 

PTSS ble målt med CPSS (Foa et al., 2001). 

Tidligere studier av involvering i terapi blant barn med ulike tilstandsbilder, har vist at barn 

jevnt over har vært moderat til høyt involvert (f.eks. Chu & Kendall, 2004b; Karver et al., 

2008; Lindhiem & Kolko, 2010; se pkt. 1.3.2). Mange traumatiserte barn har imidlertid 

spesifikke utfordringer (f.eks. D’Andrea et al., 2012; Meiser-Stedman et al., 2009) som kan 

tenkes å gjøre det vanskelig å involvere seg, og spesielt i traumefokuserte behandlinger (se 

pkt. 1.1). Slike utfordringer er ofte særlig fremtredende ved multiple og interpersonlige 

traumer, og spesielt seksuelle overgrep (f.eks. D’Andrea et al., 2012; Ford et al., 2010). 

Derfor var hypotese 1) at barna i gjennomsnitt ville vise lave nivåer av involvering i 

narrativarbeidet; hypotese 2b) at barn som hadde erfart flere ulike typer traumer ville være 

mindre involvert enn barn med færre typer traumer, samt at barn som hadde erfart 

interpersonlige traumer og spesielt seksuelle overgrep, ville være mindre involvert enn barn 

med ikke-interpersonlige traumer; og hypotese 2c) at barn ville være mindre involvert dess 

høyere nivå av PTSS før behandling. Basert på enkelte tidligere studier (f.eks. McLeod et al., 

2014; Simpson, 2013), var hypotese 2a) at eldre barn ville være mer involvert enn yngre, 

jenter mer involvert enn gutter, og at etnisitet ikke ville være relatert til involvering. Selv om 

involvering ikke tidligere har blitt studert i TF-CBT, har teori (f.eks. Fjermestad et al., 2016; 

Hill, 2005) og empiri (f.eks. Hudson et al., 2014; Karver et al., 2006) vektlagt 

klientinvolvering som en sentral endringsprosess i terapi med barn generelt. Derfor var 

hypotese 3) at økt involvering i narrativarbeidet ville være relatert til bedre utfall av PTSS. 
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Resultatene av oppgaven bekreftet ingen av disse hypotesene. De viste at barna var moderat 

involvert i narrativarbeidet (dvs. en gjennomsnittlig totalskåre på CIRS-R, omtrent på 

skalaens naturlige midtpunkt; Field, 2013), og at kjønn, alder og etnisitet ikke var signifikant 

relatert til involvering (men barna viste mer forståelse, ett område av involvering, med økende 

alder). Indextraume og nivå av PTSS før behandling hadde ikke sammenheng med grad av 

involvering, og barna viste mer involvering, dess flere typer traumer de hadde erfart (altså en 

signifikant assosiasjon i motsatt retning av hypotese 2b). Det ble heller ikke funnet noen 

assosiasjon mellom grad av involvering i narrativarbeidet, og utfall av PTSS.  

4.1 Barna var involvert i narrativarbeidet 

Det var et overraskende og samtidig oppløftende resultat at barna i gjennomsnitt viste 

moderat involvering i traumenarrativarbeidet i TF-CBT. Allerede i de første 45 minuttene av 

arbeidet, bidro de fleste barna med informasjon for å utforme traumenarrativet, de avslørte 

følelser og intime detaljer, og de færreste vegret seg noe særlig for å gå inn i traumehistorien. 

I denne sammenheng er det også verdt å nevne at leddene som målte distraksjon og 

opposisjon i narrativarbeidet ble utelatt fordi de var så lite til stede i utvalget. Totalt sett var 

altså de fleste barna involvert i delingen av traumehistorien. Samtlige barn hadde også til 

felles at det ble utført en form for traumenarrativarbeid. Til tross for at fem av barna skåret så 

lavt på involvering at de ble karakterisert som minimalt involvert relativt sett, var alle de 49 

barna tilstrekkelig involvert til at narrativarbeidet lot seg gjøre. Terapeuter vegrer seg ofte for 

å tematisere barns traumer i terapi (Read et al., 2007), men resultatene fra denne oppgaven 

antyder at det er liten grunn til en slik vegring. 

Kanskje er det en myte at barn med PTSS i liten grad vil snakke om sine traumeerfaringer. 

Selv om de særlige utfordringene til traumatiserte barn kan tenkes å gjøre det vanskelig for 

dem å involvere seg, kan det også hende at vanskene gjør dem motivert til å motta hjelp. Egen 

motivasjon for terapi ansees som en viktig forløper for involvering (Karver et al., 2005). I TF-

CBT er det vektlagt at komponentene tilpasses det aktuelle barnets interesser og 

forutsetninger, slik at arbeidet oppleves relevant og mulig å mestre for hvert enkelt barn 

(Cohen et al., 2016). I all barneterapi, inkludert TF-CBT, er det foreslått som sentralt at 

terapeuter jobber for å skape et trygt rom, utvikle en tillitsfull relasjon og formidle håp om at 

endring er mulig, for at barn skal bli involvert i og få utbytte av behandlingen (Karver et al., 

2005). Lykkes terapeuter med dette, er det grunn til å tro at også alvorlig traumatiserte barn 

vil kunne delta aktivt i terapi.  
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Som beskrevet i innledningen, er TF-CBT bygget opp slik at de tidlige komponentene bereder 

grunnen for traumenarrativarbeidet, både gjennom en gradvis eksponering og gjennom at 

barna lærer ferdigheter for å håndtere ubehaget som gjerne er knyttet til gjenfortelling av 

traumehistorien (Cohen et al., 2016). På denne måten kan man se for seg at barna blir rustet til 

å involvere seg i stadig mer krevende komponenter. I denne oppgaven ble narrativarbeidet 

begynt i alt fra time 5 til time 12. Dette kan indikere at terapeutene gjorde tilpasninger i 

varigheten av den første, stabiliserende fasen, ut fra hvor klare de vurderte barna til å være for 

narrativarbeidet. Denne fleksibiliteten i varighet av TF-CBT-komponentene, kan tenkes å ha 

bidratt til at de fleste barna faktisk var rede til å delta i narrativarbeidet.  

Det er fremhevet som viktig i TF-CBT, at terapeuter gir et tydelig rasjonale for terapien, 

særlig for krevende komponenter som narrativarbeidet (Cohen et al., 2016). At terapeuten er 

tydelig på hva man skal gjøre og hvorfor, bidrar for mange barn til at terapien oppleves 

meningsfull og at de kjenner seg tryggere (Dittmann & Jensen, 2014). Det er foreslått flere 

metaforer som skal hjelpe barn til å forstå hensikten med å jobbe med traumehistorien, for 

eksempel gjennom å sammenligne narrativarbeidet med å rense et sår som da heles. Det 

anbefales at disse metaforene anvendes fleksibelt, og tilpasses det aktuelle barnets alder og 

interesser (Cohen et al., 2016). Bruken av slike tilpassede forklaringer på hvorfor 

traumebearbeiding både er vanskelig og nødvendig, kan ha bidratt til at barna i denne 

oppgaven lot seg involvere i dette arbeidet. På den andre siden, viste resultatene at den 

formen for involvering barna viste minst av, var forståelse. Det vil si at de i liten grad 

utbroderte terapeutens begrunnelse for å jobbe med traumehistorien, og at det var få som 

eksplisitt ga uttrykk for at de hadde forstått hensikten med narrativarbeidet. Dette kan indikere 

at terapeutene kunne ha vært enda bedre på å snakke med barna om hvorfor dette arbeidet er 

antatt å være viktig og hjelpsomt på sikt.  

4.2 Hvorfor var ikke involvering relatert til utfall? 

Resultatene antydet ingen sammenheng mellom grad av involvering i traumenarrativarbeidet 

og utfall av PTSS, slik involvering og utfall ble operasjonalisert i denne oppgaven. Jeg fant 

verken støtte for en lineær sammenheng (dess mer involvering i narrativarbeidet, dess bedre 

behandlingsutfall av PTSS) eller en kategorisk sammenheng (at den gruppen barn som var 

minimalt involverte i narrativarbeidet, ville bestå av de samme barna som relativt sett ikke 

responderte på behandlingen). Dette står i kontrast til teori (f.eks. Fjermestad et al., 2016; 

Hill, 2005) og tidligere empiri (f.eks. Hudson et al., 2014; Karver et al., 2006). Det har blitt 
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foreslått at høy involvering bidrar til at barn i større grad kan nyttiggjøre seg spesifikke 

komponenter (Karver et al., 2005), og dermed har positiv innflytelse på endringsmekanismer 

og behandlingsutfall (Fjermestad et al., 2016). Den manglende assosiasjonen mellom 

involvering og utfall i denne oppgaven, var derfor uventet, og kan forstås på flere måter. 

Det er mulig å tenke seg at nettopp det at alle barna var tilstrekkelig involvert til at de var til 

stede under narrativarbeidet, gjorde at grad av involvering hadde mindre betydning for utfall. 

Selv om det er foreslått at grad av involvering kan påvirke gjennomføringen av TF-CBT-

komponentene (Ormhaug et al., 2014; Simpson, 2013), kan det tenkes at så lenge 

komponentene faktisk utføres, vil de kunne ha effekt til tross for lav involvering. For 

eksempel vil narrativarbeidet innebære eksponering for traumeminnene, uavhengig av om det 

er terapeut eller barn som driver historien fremover. Selv om det primært er terapeuten som 

snakker, kan det skje både emosjonell aktivering og habituering (antatte endringsprosesser 

ved eksponering; Foa & Kozak, 1986) på innsiden av barnet. På samme måte kan det hende at 

barn som ikke selv bidrar med alternative, mer hjelpsomme kognisjoner, kan få forslag fra 

terapeuten som gir gjenklang og som de selv kan tro på, og dermed inkorporerer i egne 

tankemønstre. Endringer i maladaptive kognisjoner kan videre fremme reduksjon i PTSS 

(f.eks. Jensen et al., 2018). På denne måten kan det tenkes at viktige endringsprosesser 

foregikk blant alle barna uavhengig av grad av involvering, siden alle var til stede under 

narrativarbeidet. Dette kan muligens være med på å forklare hvorfor graden av involvering i 

seg selv, tilsynelatende ikke hadde betydning for utfall av PTSS. Imidlertid bør det nevnes at 

seks av barna i oppgaven relativt sett ikke responderte på TF-CBT. Det å være til stede under 

narrativarbeidet var altså ikke tilstrekkelig for endring i PTSS. 

En annen mulig forklaring på den manglende sammenhengen mellom involvering og utfall, er 

at ulike grader av involvering ikke trenger å ha representert det samme for ulike barn. For 

noen barn var det antagelig slik at lav involvering i narrativarbeidet indikerte unngåelse og at 

de var engstelige for å gå inn i det sårbare materialet. Hvis dette medførte en mer overflatisk 

gjennomføring av narrativarbeidet, kan det ha medvirket til et dårligere terapiutfall for akkurat 

disse barna. For andre barn kan det imidlertid tenkes at lav involvering i narrativarbeidet 

betød at de kjente seg ferdige med historien. Mange barn opplever betydelig symptomlette i 

løpet av første fase av TF-CBT (Jensen et al., 2014). Den eksponeringen som foregikk i de 

innledende timene kan ha vært tilstrekkelig eksponering for noen barn. For andre kan det 

tenkes at ferdighetene som ble lært i første fase, hadde hjulpet dem å mestre symptomene, slik 
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at de ikke opplevde behov for å gå nærmere inn i traumehistorien. Da kan det ha vært 

frustrerende dersom terapeuten insisterte på å gjennomføre narrativarbeidet (Dittmann & 

Jensen, 2014). Dette kan ha medført lavere involvering i narrativarbeidet, men barna kan 

likevel ha hatt et godt utbytte av terapien. Grad av involvering kan trolig også ha vært 

påvirket av personlighetstrekk og temperament. Ulike barn har ulike tendenser når det 

kommer til åpenhet, initiativ, aktivitetsnivå, kreativitet, følsomhet, tillit og lignende 

(Tetzchner, 2012), som vil kunne gi seg uttrykk i terapirommet. Det mest sentrale er kanskje 

ikke hvordan traumehistorien blir fortalt, så lenge den på ett eller annet vis kommer frem. Det 

kan hende det er viktigere at barn får sjansen til å delta i narrativarbeidet på en måte som 

passer deres personlighet, enn at de deltar på en tilsynelatende høyt involvert måte.  

Muligens har det betydning for behandlingsutfall hvordan grad av involvering utvikler seg 

gjennom TF-CBT-forløpet. I denne oppgaven undersøkte jeg betydningen av grad av 

involvering i de første 45 minuttene av traumenarrativarbeidet, og dette er ikke nødvendigvis 

representativt for hvordan barnas involvering var i de andre komponentene eller i det 

resterende narrativarbeidet. Om lag 15% av barn antas for eksempel å ha et temperament som 

er «langsomt til å varme opp» (Tetzchner, 2012, s. 500). Slike barn tilpasser seg nye 

situasjoner saktere enn andre, og er ofte emosjonelt labile og vekslende i kontakten. Det kan 

tenkes at barn med denne typen temperamentstendenser brukte mer tid til å bli vant til 

narrativarbeidet, og først involverte seg senere i denne komponenten.  

Selv om studier har indikert høy stabilitet i gjennomsnittsnivå av involvering gjennom terapi 

(Hudson et al., 2014; Lindhiem & Kolko, 2010), har det også blitt funnet at grad av 

involvering kan endre seg mye hos enkelte barn (Chu & Kendall, 2004b; Tobon et al., 2011). 

I en tidligere studie var stor nedgang i involvering fra tidlig til sent i kognitiv atferdsterapi for 

barn med angst, særlig negativt assosiert med utfall (Chu & Kendall, 2004b). Det kan tenkes 

at barn som av natur er litt reserverte og derfor fremstår gjennomgående litt lavt involverte 

gjennom et helt TF-CBT-forløp, inkludert under narrativarbeidet, likevel kan ha et godt 

behandlingsutfall. Barn som derimot av natur er åpne og aktive, men som plutselig lukker seg 

til når narrativarbeidet introduseres, vil muligens ha et dårligere utfall. Chu og Kendall 

(2004b) har hevdet at det kan være viktigere å opprettholde det enkelte barns grunnivå av 

involvering gjennom terapiforløpet, fremfor å jobbe for å oppnå maksimalt nivå av 

involvering blant alle barn, nettopp fordi barn har ulike måter å delta i terapi på. Det ville 

være interessant å studere involvering blant barn gjennom et helt TF-CBT-forløp, og 
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undersøke om det finnes utviklingsbaner i grad av involvering som er spesielt relatert til et 

bedre eller dårligere utfall.  

Chu og Kendall (2004b) har foreslått at terapeuter kan vurdere barns grad av involvering i 

forkant av krevende komponenter, og bruke dette som en indikator for om barn er klare til å 

gå i gang med for eksempel eksponering. I to tidligere studier har det blitt funnet at økt 

involvering i timen før in vivo-eksponering var relatert til bedre utfall av kognitiv 

atferdsterapi for barn med angstlidelser (Chu & Kendall, 2004b; Tobon et al., 2011). Man kan 

spekulere i om sammenhengen delvis skyldtes at grad av involvering like før eksponering, 

predikerte hvilke barn som gjennomførte og hvilke som ikke gjennomførte eksponeringen, og 

derigjennom utfall av terapi. Dette ble imidlertid ikke undersøkt. Det vil være interessant å 

studere om grad av involvering i forkant av traumenarrativarbeidet i TF-CBT, kan gi en 

indikasjon på hvilke barn som er villige til å begynne med denne komponenten. 

Det kan også tenkes at det ikke er under narrativarbeidet det er mest avgjørende at barn 

involverer seg. Selv om narrativarbeidet har blitt trukket frem som en særlig virksom 

komponent (Deblinger et al., 2011), har det blitt understreket at alle TF-CBT-komponentene 

er sentrale og gjensidig forsterkende for å skape endring (Cohen et al., 2016). Mens de 

virksomme prosessene i narrativarbeidet kanskje kan forløpe til tross for lav involvering, som 

beskrevet over, kan det tenkes at involvering i andre komponenter av TF-CBT er mer 

avgjørende for utfall. For eksempel vil det trolig være vanskelig å tilegne seg ferdigheter for å 

håndtere stress om man ikke deltar aktivt i innlæringen av disse ferdighetene. Kanskje er det 

dessuten individuelle forskjeller i når det er viktigst at barn involverer seg i TF-CBT, ut fra 

hvilke komponenter som er mest endringsbevirkende for det enkelte barn.  

Det er også mulig at forholdet mellom involvering og utfall er mer komplekst enn det er tatt 

høyde for i analysene i denne oppgaven. I terapiprosessmodellen til Fjermestad og 

medarbeidere (2016; se figur 1.1) er involvering bare én av flere prosessvariabler som er 

foreslått å interagere med hverandre for å virke inn på endringsmekanismer og utfall i 

barneterapi. Barns involvering skjer trolig ikke i et vakuum, og kan for eksempel påvirkes av 

både terapeutens intervensjoner (Chu & Kendall, 2009; Jungbluth & Shirk, 2009) og den 

pågående utviklingen av den terapeutiske alliansen (McLeod et al., 2014). 

Det kan eksempelvis tenkes at forholdet mellom involvering og utfall påvirkes av hvordan 

terapeuter responderer på barns involvering. Flere av terapeutene i oppgaven responderte på 
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barns vegring mot narrativarbeidet med å ytre forståelse for at det var vanskelig å snakke om 

traumene, men understreket samtidig rasjonalet for arbeidet og hjalp historien frem gjennom 

spørsmål og forslag. Det kan tenkes at lav involvering per se ikke var negativt for utfall, 

dersom terapeutene likevel klarte å bidra til at narrativarbeidet ble gjennomført. Vi vet 

imidlertid at mange terapeuter helst unngår å tematisere barns traumer (Read et al., 2007), og 

det å initiere traumenarrativarbeidet kan være krevende også for TF-CBT-terapeuter (Cohen 

et al., 2016). Det er mulig å tenke seg at noen av terapeutene som opplevde vegring fra barnas 

side, selv unngikk å gå for dypt inn i narrativarbeidet på grunn av eget ubehag over å opprøre 

barna. Dermed kan det i noen terapiforløp ha oppstått en negativ spiral der gjensidig vegring 

fra terapeut og barn forsterket hverandre og førte til en mer overflatisk gjennomføring av 

narrativarbeidet. Dette kan tenkes å ha vært uheldig for utfallet av TF-CBT.  

Tilsvarende er det mulig at forholdet mellom involvering og utfall kan ha blitt påvirket av den 

terapeutiske alliansen. Tidligere forskning har indikert at involvering og allianse er relaterte 

fenomener (McLeod et al., 2014), samt at allianse er assosiert med utfall i terapi med barn 

(Shirk, Karver, & Brown, 2011), inkludert i TF-CBT (Ormhaug et al., 2014). Selv om det er 

foreslått at en sterk allianse kan bidra til å øke barns involvering i TF-CBT-komponentene 

(Ormhaug et al., 2014), kan det også tenkes at en sterk allianse for noen barn eksempelvis 

gjorde at de våget å vise vegring mot narrativarbeidet, som de kanskje ikke hadde tort uten et 

tillitsfullt emosjonelt bånd med terapeuten. I rammen av en trygg relasjon, kan disse barna i 

samråd med terapeutene likevel ha funnet måter å gjennomføre narrativarbeidet, som fungerte 

for dem. For fremtiden vil det være interessant å studere mer komplekse sammenhenger 

mellom involvering, allianse og flere ulike endringsprosesser i TF-CBT over tid. 

Det bør også nevnes at den manglende assosiasjonen mellom involvering og utfall i denne 

oppgaven, kan tenkes å ha sammenheng med operasjonalisering av fenomenene. Involvering 

har blitt definert som grad av barns aktive atferdsmessige, kognitive og emosjonelle 

deltagelse i terapi (Fjermestad et al., 2016), men leddene i CIRS tapper primært atferd (Chu & 

Kendall, 1999). Fordelen med å vektlegge atferdsmessig involvering, var at involvering 

dermed kunne observeres direkte. Dette kan gi indikatorer til terapeuter om hva de kan se 

etter for å vurdere om barn er involvert. Ulempen er at CIRS ikke fanger opp aspekter av 

involvering som foregår «inne i» barna som observeres, for eksempel kognitiv og emosjonell 

prosessering (Chu & Kendall, 1999). Potensielle feilkilder er derfor at enkelte barn som 

fremsto lavt involvert utad, kan ha vært kognitivt og emosjonelt involvert på «innsiden»; 
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andre barn som fremsto høyt involvert, kan ha deltatt på en distansert, intellektualiserende 

måte. Det ville ha vært spennende å kombinere CIRS med fysiologiske målinger for å 

undersøke emosjonell aktivering, men dette ville eventuelt måtte veies opp mot etiske hensyn. 

Utfall ble i oppgaven definert som endringer i PTSS. Selv om symptomreduksjon er et 

sentralt mål i terapi, kan for eksempel meningsskaping og det å lære å leve med vanskene, 

oppleves like viktig som endring i symptomer for mange klienter (Bohart & Wade, 2013; 

Kazdin, 2002). Kanskje er involvering tettere knyttet til slike utfallsmål. Det er for eksempel 

mulig at økt involvering gir en sterkere opplevelse av selvstendighet og autonomi, som kan 

tenkes å bidra til tro på egen evne til å ta kontroll over traumene og symptomene også utenfor 

terapirommet. 

Antagelig finnes det også flere måter å forstå den manglende assosiasjonen mellom 

involvering i traumenarrativarbeidet og utfall av PTSS i den foreliggende oppgaven. 

Psykoterapi er komplekst, og det er vanskelig å isolere effekten av enkeltprosesser. En 

betydelig andel av variasjonen i behandlingseffekt i terapi med barn, er fremdeles uforklart 

(Weisz et al., 2017). Det er behov for mer forskning for å forstå betydningen av involvering 

og andre endringsprosesser i TF-CBT.  

4.3 Individuelle forskjeller i involvering 

Som allerede beskrevet, var barna i gjennomsnitt moderat involvert i de første 45 minuttene 

av narrativarbeidet i denne oppgaven, og det var få kjennetegn ved barna, traumene eller 

symptomene som kunne bidra til å forklare individuelle forskjeller i involvering. 

Grad av involvering var verken signifikant assosiert med alder, kjønn eller etnisitet. Tidligere 

studier har vist sprikende resultater med hensyn til betydningen av denne typen pre-

karakteristika for barns involvering (f.eks. Hudson et al., 2014; McLeod et al., 2014; 

Simpson, 2013). For denne oppgaven kan det tenkes at fleksibiliteten i TF-CBT gjorde at 

slike demografiske egenskaper spilte liten rolle. Det er vektlagt i manualen at de ulike 

komponentene skal tilpasses hvert enkelt barns behov og preferanser (Cohen et al., 2016). 

Eksempler på tilpasninger i denne oppgaven, var at flere av terapeutene tilbød yngre barn å 

tegne en forside til traumenarrativet, mens et barn i ungdomsskolealder fikk skrive narrativet 

på flippover slik vedkommende hadde gjort ved en presentasjon på skolen. Slike 

alderstilpasninger kan ha gitt barn i ulike aldre likeverdige forutsetninger for å delta i 

narrativarbeidet. Barna viste imidlertid mer forståelse for hensikten med narrativarbeidet (ett 
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av områdene av involvering) med økende alder. Dette var forventet ut fra eldre barns økte 

kognitive forutsetninger (Tetzchner, 2012), men understreker samtidig viktigheten av at 

begrunnelsen for narrativarbeidet presenteres av terapeuter på en aldersadekvat måte.  

Selv om analysene ikke viste signifikante kjønnsforskjeller i involvering, var det en tendens 

mot at jenter var mer involvert enn gutter i narrativarbeidet. Siden det var relativt få gutter i 

utvalget, kan det hende at kjønnsforskjellen ville ha vært signifikant om utvalget var større. 

Jenter er, oftere enn gutter, vant til å snakke om følelser og sårbare temaer, og til å orientere 

seg mot dyadiske samspill (Tetzchner, 2012). Dette kan tenkes å ha gjort det lettere for jenter 

å delta i narrativarbeidet. Man bør imidlertid være forsiktig med å legge for mye i slike ikke-

signifikante funn (Pritschet, Powell, & Horne, 2016). 

Type indextraume var heller ikke signifikant assosiert med forskjeller i involvering i denne 

oppgaven. Ulike typer traumer har potensiale for å lede til like mye PTSS, men det er særlig 

interpersonlige traumer og spesielt seksuelle overgrep, som har vært assosiert med utvikling 

av alvorlige vansker (Alisic et al., 2014). Relasjonelle traumer representerer et tillitsbrudd, 

særlig dersom den som har påført traumene er en som egentlig skulle ha beskyttet barnet 

(Meiser-Stedman et al., 2009), og kan kanskje gjøre det ekstra vanskelig å få tillit til en 

terapeut. Seksuelle overgrep er tabubelagt og ofte knyttet til sterk skamfølelse (Myhre et al., 

2015), som kan tenkes å gjøre dem vanskelige å snakke om. I denne oppgaven hadde jeg ikke 

tall på hvilke barn som hadde opplevd gjentagende traumer, men relasjonelle traumer er ofte 

gjentagende av natur, mens ikke-interpersonlige traumer oftere består av enkelthendelser 

(Briere & Scott, 2015). Det å bli for eksempel seksuelt misbrukt av en nær person over mange 

år, var forventet å være vanskeligere å snakke om, enn eksempelvis å ha vært vitne til en 

bilulykke. At det ikke så ut til å være en slik sammenheng, kan tenkes å ha med 

oppbygningen av TF-CBT å gjøre. Gjennom gradvis eksponering, kan også barn utsatt for 

interpersonlige traumer ha følt seg klare til å dele traumehistorien. I og med at terapeutene 

visste hva slags traumer barna hadde oppgitt, kan det tenkes at de gjorde tilpasninger ut fra 

det. Det er også mulig at terapeutene hadde ekstra fokus på oppbygging av et tillitsfullt 

emosjonelt bånd med barn som hadde opplevd traumer som innebar tillitsbrudd. Ved 

interpersonlige traumer kan noen terapeuter ha valgt å bruke ekstra tid på den innledende 

fasen av TF-CBT, for å ruste barna til narrativarbeidet. Det kan også tenkes at det å snakke 

om seksuelle overgrep og andre interpersonlige traumer ikke er så vanskelig som vi har en 

tendens til å tro. Vi vet at de færreste forteller om slike opplevelser av seg selv, men at mange 
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kjenner behov for å snakke om traumene og vil svare dersom de faktisk blir spurt (Read, 

2007). Det kan tenkes at barn synes det er vanskelig å fortelle fordi de er usikre på om 

terapeuten vil tåle historien, eller om de kan stole på terapeuten. Dersom barn er tilstrekkelig 

trygge, møtes av en terapeut med en åpen og ikke-dømmende holdning, og hjelpes av 

terapeuten til å få historien frem, kan det kanskje oppleves ok å være involvert i å snakke om 

traumene, også tabubelagte temaer som seksuelle overgrep.  

Det å være utsatt for én PTE øker sannsynligheten for å bli utsatt for flere PTE (Myhre et al., 

2015), og barna i denne oppgaven hadde i gjennomsnitt mer enn tre ulike typer traumer. Jeg 

antok at multitraumatiserte barn ville ha en sterkere opplevelse av verden som et farlig sted 

der ingen er til å stole på, og dermed forventet jeg å finne lavere involvering i 

narrativarbeidet, dess flere typer traumer. Kontrært til dette, indikerte resultatene en positiv 

sammenheng mellom antall typer traumer og involvering. Denne sammenhengen holdt også 

kontrollert for alder. Det var et oppløftende funn at også multitraumatiserte barn kan være 

aktivt involvert i terapi, men det er vanskelig å forklare at flere typer traumer var assosiert 

med økt involvering. Det kan tenkes at barn utsatt for flere typer traumer rett og slett hadde 

mer på hjertet. Det er også mulig at terapeuter hadde en forventning om at multitraumatiserte 

barn ville ha vanskeligere for å delta, og dermed gjorde tilpasninger på samme måte som de 

kan tenkes å ha gjort for barn utsatt for interpersonlige traumer, som beskrevet over. Dette 

kan igjen ha bidratt til at multitraumatiserte barn var mer involverte. Det kan også hende at en 

tredjevariabel kan forklare forholdet mellom antall typer traumer og grad av involvering. For 

eksempel er det mulig at barn som var mer åpne av natur, både oppga flere typer traumer ved 

kartlegging, og viste mer involvering i terapi. En annen mulighet er at det å ha blitt utsatt for 

flere typer PTE, kan ha økt sannsynligheten for at barna tidligere hadde snakket med noen om 

hvert fall én av erfaringene. Gitt at disse barna hadde hatt en positiv opplevelse med å fortelle 

om en PTE tidligere, kan de ha trukket med seg denne erfaringen inn i terapi. Dette kan ha 

bidratt til å gjøre dem mer involvert i å dele andre traumer under narrativarbeidet.  

Barn med høye nivåer av PTSS opplever ofte at de mangler kontroll over traumeminnene og 

de kan ha hyppige gjenopplevelsessymptomer ved traumepåminnere (Ehlers & Clark, 2000). 

Hypotesen om at barn med høyt nivå av PTSS ville vegre seg spesielt mot å snakke om 

traumene, ble imidlertid ikke bekreftet. Til tross for at mange traumatiserte barn vil unngå det 

som minner dem om traumene i det daglige (APA, 2013), kan det tenkes at de er motivert til å 

gå inn i det sårbare materialet i den trygge konteksten av terapi. Mange barn opplevde 
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imidlertid betydelig symptomreduksjon i løpet av første fase av TF-CBT (Jensen et al., 2014), 

så trolig hadde en del av barna lavere PTSS-nivå ved oppstart av narrativarbeidet enn før 

behandling. Det kan uansett være betryggende informasjon for terapeuter at også barn som 

kommer sterkt traumatiserte inn i terapi, kan bli aktivt involvert i løpet av TF-CBT-forløpet. 

Så langt jeg kjenner til, har ikke tidligere studier undersøkt sammenhengen mellom 

symptomtrykk og involvering, så dette er derfor ny klinisk informasjon. 

4.4 Styrker og begrensninger 

En sentral styrke ved denne oppgaven, er at den bidrar med kunnskap i et felt vi kan lite om 

fra før. Så langt jeg kjenner til, er dette første gang involvering har blitt undersøkt i TF-CBT, 

første gang forholdet mellom involvering og utfall har blitt studert blant traumatiserte barn, og 

første gang involvering har blitt undersøkt under en eksponeringskomponent. 

4.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet refererer til hvorvidt man vil få tilnærmet like resultater dersom prosedyrene 

gjøres igjen under samme betingelser. En skala har god inter-rater-reliabilitet om det er høyt 

samsvar mellom hvordan ulike personer skårer de samme leddene. En skala har god indre 

reliabilitet dersom alle ledd måler samme overordnete fenomen (Bordens & Abbott, 2011).  

CIRS er bare benyttet noen få ganger tidligere, men i disse studiene har CIRS vist god inter-

rater- og indre reliabilitet (Chu & Kendall, 2004b; Hudson et al., 2014; McLeod et al., 2014; 

Orkibi et al., 2017; Tobon et al., 2011). For å oppnå akseptabel inter-rater-reliabilitet i denne 

oppgaven, fikk jeg grundig innføring i CIRS-manualen (Chu & Kendall, 1999), mange timers 

trening på øvingssaker, og løpende veiledning av en psykologspesialist og en psykolog. Det 

var 31% av sakene som ble dobbelskåret av psykologen. Vi oppnådde tilfredsstillende til 

utmerket inter-rater-reliabilitet for alle ledd. Dette kan indikere at det vil være mulig for andre 

å reprodusere de samme skårene etter opplæring og trening (Hallgren, 2012). Fire av CIRS-

leddene (C2, endring; C5, spørsmål; C9r, distraksjon reversert; C10r, opposisjon reversert) 

fungerte dårlig med resten av skalaen, og ble slettet i tråd med metodiske anbefalinger (Clark 

& Watson, 1995; DeVellis, 2012). Av samme grunn har disse leddene blitt slettet ved 

tidligere bruk av CIRS (f.eks. Chu & Kendall, 2004b). C3 (engasjement) ble vurdert som 

overflødig og tatt ut på grunn av svært høy korrelasjon med to andre ledd. Dette samsvarer 

ikke med tidligere studier (f.eks. Chu & Kendall, 2004b). Den reviderte versjonen av CIRS 

som ble benyttet i oppgaven, CIRS-R, besto av leddene C1 (initiativ), C4 (selvavsløring), C6 



46 

 

(forståelse), C7r (passivitet reversert) og C8r (unngåelse reversert). Disse leddene 

demonstrerte god indre reliabilitet og unidimensjonalitet, i tråd med tidligere studier (f.eks. 

Chu & Kendall, 2004b). 

CPSS er et utbredt instrument for screening av unges PTSS og har flere ganger demonstrert 

god reliabilitet (f.eks. Foa et al., 2001; Nixon et al., 2013). Hovedstudien som foreliggende 

oppgave bygger på, viste god indre reliabilitet for CPSS (Jensen et al., 2014). CPSS hadde 

også akseptabel til god indre reliabilitet for det spesifikke utvalget i denne oppgaven. 

4.4.2 Indre validitet  

Indre validitet dreier seg om i hvilken grad forskningsdesignet tester hypotesene på en 

adekvat måte (Bordens & Abbott, 2011). I dette inngår begreps- og innholdsvaliditeten til 

skalaene. Begrepsvaliditet refererer til hvorvidt en skala evner å operasjonalisere fenomenet 

på en slik måte at skalaen faktisk måler det fenomenet den er ment å måle. Innholdsvaliditet 

dreier seg om hvorvidt leddene i en skala i tilstrekkelig grad måler omfanget av de relevante 

aspektene av det aktuelle fenomenet (DeVellis, 2012).  

Involvering er definert som grad av barns aktive atferdsmessige, kognitive og emosjonelle 

deltagelse i terapi (Fjermestad et al., 2016). Leddene i CIRS-R (C1, initiativ; C4, 

selvavsløring; C6, forståelse, C7r, passivitet reversert; C8r, unngåelse reversert) kan sies å 

representere nettopp en slik aktiv deltagelse i terapi, noe som indikerer god begrepsvaliditet. I 

og med at leddene primært måler aktiv atferdsmessig deltagelse, har CIRS-R noe redusert 

innholdsvaliditet (Chu & Kendall, 1999).  

PTSS ble målt ved hjelp av CPSS, som tidligere har vist seg som et godt screeninginstrument 

for nivå av PTSS blant barn (Hukkelberg et al., 2014). CPSS er bygget opp av spørsmål basert 

på symptomkriteriene for PTSD i DSM-IV (Foa et al., 2001), og ble derfor vurdert å ha god 

begreps- og innholdsvaliditet ut fra hvordan PTSS var definert i DSM-IV (APA, 2000) ved 

datainnsamling. Spørsmålene i CPSS er designet for å være lette å forstå, også for barn (Foa 

et al., 2001), så det er grunn til å tro at reelle svar ble fanget opp, noe som styrker validiteten.  

Fordelen med å bruke uavhengige observatører til å skåre CIRS og uavhengige klinikere til å 

administrere CPSS i denne oppgaven, er at dette kan ha bidratt til å redusere bias. Ulempen er 

at noe informasjon kan ha gått tapt (Bordens & Abbott, 2011). Bruken av lyd- fremfor 
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videoopptak ved skåring av CIRS, kan ha vært en ulempe fordi nonverbale former for 

involvering i mindre grad ble fanget opp. Det forelå imidlertid ikke videoopptak av terapiene. 

En trussel mot den indre validiteten, var det lange tidsrommet mellom CPSS-T1 og CPSS-T3 

som medførte at mange medvirkende variabler kan ha hatt betydning for endring i PTSS 

mellom måletidspunktene. PTSS ble også målt etter time 6 (CPSS-T2), men siden 11 barn 

(26.5%) startet narrativarbeidet i time 5 eller 6, kunne ikke CPSS-T2 brukes som 

kontrollvariabel. For å kunne trekke sterkere slutninger om betydningen av involvering i 

narrativarbeidet for utfall, burde PTSS ha vært målt like før og like etter skåring av CIRS 

(Crits-Christoph et al., 2013). En relatert trussel mot den indre validiteten, var den manglende 

kontrollen av potensielle konfunderende og medierende variabler (Bordens & Abbott, 2011), 

som terapeutatferd og allianse (f.eks. Jungbluth & Shirk, 2009; McLeod et al., 2014). Siden 

hver terapeut bare behandlet drøyt to barn (se tabell 2.2), var det heller ikke mulig å utføre 

multinivåanalyser for å kontrollere for terapeuteffekter (Maas & Hox, 2005).  

En langvarig debatt i litteraturen har dreid seg om man som utfallsmål bør benytte sluttskåre 

kontrollert for tidligere skåre som jeg har gjort, eller differansen mellom disse skårene 

(Cronbach & Furby, 1970; Gollwitzer, Christ, & Lemmer, 2014; Rogosa, Brandt, & 

Zimowski, 1982). Derfor ble alle analyser også kjørt med differanseskåren som utfallsmål, 

uten at det medførte nevneverdige forskjeller i resultatene. Dette valget hadde altså liten 

betydning for denne oppgaven, og drøftes derfor ikke nærmere.  

4.4.3 Ytre validitet 

Ytre validitet dreier seg om i hvilken grad resultatene kan generaliseres (Bordens & Abbott, 

2011). En generell styrke ved oppgaven, var at den ble gjennomført i en naturalistisk setting, 

der deltagerne kom fra et klinisk utvalg hvor samtlige hadde vært utsatt for PTE, strevde med 

PTSS, var henvist på vanlig måte til behandling, og mottok TF-CBT på én av åtte BUP-er 

rundt om i Norge. Det gjør at utvalget trolig er ganske representativt for andre norske barn 

med PTSS som henvises til BUP, noe som styrker den ytre validiteten. 

En begrensning for den ytre validiteten, var at av de 79 barna som opprinnelig ble randomisert 

til TF-CBT, var det bare 49 som deltok i oppgaven. Man kan ikke vite om resultatene er 

generaliserbare til barn som av ulike grunner ikke fullførte terapien eller ikke ville ha 

lydopptak av timene, eller til traumeutsatte barn som ikke henvises til behandling eller som 

har fått andre diagnoser enn PTSD fordi man ikke har avdekket PTE. En annen begrensning, 
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er at jeg bare undersøkte involvering i de første 45 minuttene av narrativarbeidet. Dette er 

ikke nødvendigvis representativt for hvordan involvering så ut i resten av narrativarbeidet 

eller i andre TF-CBT-komponenter, og kan heller ikke uten videre generaliseres til i hvilken 

grad traumatiserte barn vil være involvert i andre former for terapi.  

4.5 Etiske betraktninger 

Siden så mange barn utsettes for PTE (Myhre et al., 2015), er det behov for kunnskap om 

hvordan man kan hjelpe barn som strever med konsekvenser av traumer. Traumatiserte barn 

er samtidig en sårbar gruppe, og forskning på denne gruppen krever grundig etisk refleksjon 

(World Medical Association, 2013). Vanlige bekymringer, har vært at kartlegging av PTE og 

PTSS er opprørende og at forskningsdeltagelse ikke er til fordel for deltagerne (Becker-Blease 

& Freyd, 2006). En nyere norsk studie viste imidlertid at traumeutsatte barn i hovedsak ikke 

opplevde kartlegging av PTE og PTSS som opprørende (Dos Santos, Jensen, & Ormhaug, 

2016). For mange kan det dessuten oppleves meningsfullt å bidra til forskning som potensielt 

kan hjelpe andre som er i en lignende situasjon som en selv (Becker-Blease & Freyd, 2006). 

Likevel er det avgjørende med tiltak som minimerer byrden for deltagerne i studier av denne 

gruppen (Becker-Blease & Freyd, 2006). I forbindelse med hovedstudien som denne 

oppgaven er en del av (Jensen et al., 2014), fikk alle barna og deres omsorgspersoner muntlig 

og skriftlig informasjon om studien, og at de kunne trekke seg når som helst uten 

konsekvenser for videre terapi. Skriftlig informert samtykke ble gitt av samtlige barn og 

omsorgspersoner. Alle intervjuer og målinger ble gjennomført av kliniske psykologer med 

bred erfaring i å samtale med barn om vanskelige temaer. Det var strenge krav til sikker 

lagring av deltagerinformasjon og lydopptak, og studien ble godkjent av REK (Jensen et al., 

2014). For å sikre konfidensialitet i forbindelse med CIRS-skåring, var skårerne blinde for all 

informasjon om barna. CIRS-skårer ble deretter plottet inn i SPSS, og først etter dette, koblet 

med øvrig informasjon om barna. All koding ble gjennomført på NKVTS, lydopptakene var 

lagret på krypterte minnepinner i låste skap, og taushetserklæring ble signert før skåring.  

4.6 Kliniske implikasjoner og videre forskning 

Selv om resultatene fra denne oppgaven ikke viste noen sammenheng mellom involvering i de 

første 45 minuttene av narrativarbeidet, og utfall av PTSS, bør ikke dette tas til inntekt for at 

involvering i TF-CBT er uten betydning. Det er mange måter den manglende assosiasjonen 

kan forstås, og det er behov for mer forskning for å nyansere resultatene. Imidlertid kan det 
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være oppløftende for terapeuter at lav grad av involvering i begynnelsen av narrativarbeidet, 

ikke var ensbetydende med dårlig utfall av PTSS i denne oppgaven. Dette kan antyde at 

viktige endringsprosesser kan foregå til tross for tilsynelatende lav grad av involvering. Som 

nevnt har ulike barn ulike måter å delta i terapi på, og kanskje er det viktigere at terapeuter 

hjelper barn til å delta i terapi på en måte som passer det enkelte barn, enn at de jobber for å 

maksimere grad av involvering.  

Resultatene fra denne oppgaven indikerer at alvorlig traumatiserte barn med høye nivåer av 

PTSS kan være omtrent like aktivt involvert i traumenarrativarbeidet i TF-CBT, som barn 

med andre tilstandsbilder har vist seg å være i andre varianter av kognitiv atferdsterapi. Dette 

kan tyde på at mange barn opplever narrativarbeidet som håndterbart til tross for at det kan 

være utfordrende. Dermed indikerer resultatene at terapeuter flest ikke trenger å vegre seg for 

å gå inn i traumehistorien, så lenge de har beredt grunnen gjennom de innledende TF-CBT-

komponentene, og tilpasser arbeidet slik at det oppleves relevant og mulig å mestre for det 

enkelte barn. I kombinasjon med tidligere studier som har vist at narrativarbeidet er en 

spesielt virksom komponent av TF-CBT (Deblinger et al., 2011), og i tillegg en komponent 

som oppleves spesielt viktig for mange (f.eks. Dittmann & Jensen, 2014), viser resultatene av 

denne oppgaven at terapeuter har all grunn til å forsøke å gjennomføre narrativarbeidet med 

traumatiserte barn. TF-CBT-manualen gir en rekke forslag til hvordan man kan hjelpe barn 

som viser unngåelse for dette arbeidet til å klare å delta (Cohen et al., 2016, s. 189-190).  

Det er behov for videre forskning for å forstå betydningen av involvering i TF-CBT. Flere 

forslag er nevnt underveis i diskusjonen, men oppsummert bør fremtidige studier undersøke 

involvering i andre komponenter av TF-CBT, og gjerne utviklingen av involvering gjennom 

hele terapiforløpet, for å se om dette kan ha betydning for utfall. Det vil også være interessant 

å undersøke om utfall av TF-CBT kan være påvirket av andre former for involvering, slik som 

emosjonell og kognitiv involvering. Fremtidige studier bør også rette blikket mot andre 

potensielle endringsprosesser (f.eks. terapeutatferd og allianse) og hvordan disse er relatert til 

både involvering og utfall av TF-CBT. Videre vil det være interessant å undersøke mer 

komplekse sammenhenger og interaksjoner mellom involvering og andre antatte 

endringsprosesser i TF-CBT over tid. Det vil også være nyttig å studere om visse 

utviklingsbaner i grad av involvering har betydning for utfall. I tillegg vil det være viktig å 

utforske hvordan man best kan hjelpe barn som relativt sett ikke responderer på TF-CBT. 
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Mye har skjedd innen forskning på barneterapi de siste tiårene, og vi har kommet langt i å 

etablere evidensbaserte terapier (Kazdin, 2016), som TF-CBT (Dorsey et al., 2017). 

Barnefeltet henger imidlertid fremdeles bak voksenfeltet, og empirisk kunnskap om 

endringsprosesser og endringsmekanismer i terapi med barn, er fremdeles mangelfull 

(Kazdin, 2016). I så måte gir denne oppgaven et bidrag ved eksplisitt å rette fokus mot en 

potensiell endringsprosess i TF-CBT. Forhåpentligvis vil studier som denne bidra til å skape 

nysgjerrighet og inspirere til ytterligere utforskning av endringsprosesser og 

endringsmekanismer i TF-CBT, så vel som i andre barneterapier.  

4.7 Konklusjon 

Traumatisering av barn er svært utbredt (Myhre et al., 2015), og assosiert med både 

individuell lidelse (Alisic et al., 2014) og samfunnsmessige utfordringer (Habetha et al., 

2012). Derfor er det oppløftende at det finnes virksom behandling for barn som strever med 

konsekvenser av PTE, deriblant TF-CBT (Dorsey et al., 2017). Vi har imidlertid begrenset 

kunnskap om hvilke endringsprosesser som er sentrale i TF-CBT, selv om flere har blitt 

diskutert (Hayes et al., 2017). For eksempel har det blitt foreslått at høy involvering i TF-

CBT-komponentene kan fremme utfall av terapi (Ormhaug et al., 2014). Resultatene fra den 

foreliggende oppgaven bekreftet ikke hypotesen om at økt involvering i de første 45 

minuttene av narrativarbeidet ville være assosiert med et bedre utfall av PTSS. Dette gir 

imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med at involvering i TF-CBT er uten betydning. 

Resultatene fra denne oppgaven må forstås i lys av tidligere teoretiske bidrag (f.eks. 

Fjermestad et al., 2016; Hill, 2005) og empiriske studier (f.eks. Hudson et al., 2014; Karver et 

al., 2006) som har understreket viktigheten av barns involvering i terapi for et godt 

behandlingsutfall. Vi trenger mer forskning for å forstå betydningen av involvering i TF-CBT. 

Det viktigste bidraget fra den foreliggende oppgaven, er resultatenes antydning om at mange 

barn vil være involvert i traumenarrativarbeidet i TF-CBT, til tross for alvorlige, multiple 

traumeerfaringer, og betydelige nivåer av PTSS. Dette kan forhåpentligvis bidra til å betrygge 

terapeuter på at de kan introdusere traumenarrativarbeidet, en dokumentert virksom 

komponent av TF-CBT (Deblinger et al., 2011), uten at barn flest slutter å involvere seg i 

terapi. Vi trenger imidlertid flere studier av involvering og andre endringsprosesser i TF-CBT, 

for å forstå bedre hvorfor TF-CBT virker, og hvordan behandlingen kan tilpasses så den blir 

mest mulig virksom for det enkelte barn. Slike studier vil kunne bidra til avgjørende kunnskap 

om hvordan vi best kan hjelpe traumatiserte barn til å leve gode og meningsfylte liv.  
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