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1 Tittelen er hentet fra et sitat av en av våre informanter som beskrev sin opplevelse av 

kompetanseløftet slik: “Det har egentlig vært en trygging. Ikke bare en trygging som fagperson, men 

også trygging av en personalgruppe”. “Økt trygghet” viste seg å være et funn som gjennomsyret alle 

resultatene og som dermed trådte frem som en overordnet kjernekategori. 
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Sammendrag 

Forfattere: Annika Søderholm og Martine Dyran 

Tittel: “Det har egentlig vært en trygging”. Kompetanseløft rettet mot spiseforstyrrelses-

problematikk i barnevernet - En kvalitativ studie av miljøterapeuters erfaringer 

Veileder: Hanne Weie Oddli 

Forskningsspørsmål: Hvordan opplever miljøterapeuter at et psykologisk kompetanseløft 

påvirker dem i arbeidet med barnevernsbeboere med spiseforstyrrelsesesproblematikk? 

Bakgrunn og formål: Forskningslitteratur viser til en forhøyet prevalens av psykiske lidelser 

i barnevern og manglende kompetanse blant personalet til å møte dette i praksis. Som bærere 

og formidlere av psykologisk kunnskap, har psykologer en sentral rolle i faglig utvikling og 

implementering av kompetansehevingsprogrammer i barnevern. Vår studie har sprunget ut av 

et samarbeidsprosjekt mellom Villa Sult og Aleris Barnevern, som har hatt til hensikt å heve 

kompetansen til miljøterapeuter i arbeidet med beboere med spiseforstyrrelsesproblematikk. 

Studien vår er videre utformet og gjennomført som et selvstendig forskningsprosjekt. 

Formålet med studien er å få økt kunnskap om miljøterapeuters opplevelser av å ha deltatt i et 

psykologisk kompetanseløft og hvordan dette kan ha påvirket dem i deres arbeid. Økt 

kunnskap om dette kan bidra til teoriutvikling innenfor kompetanseutvikling, veiledning og 

opplæring, samt psykologfaglig utvikling og implementering av 

kompetansehevingsprogrammer i barnevern. 

Metode: Vi valgte en kvalitativ tilnærming for å gå i dybden på miljøterapeuters opplevelse 

av kompetanseløftet. Syv miljøterapeuter fra to barnevernsinstitusjoner ble intervjuet om 

endring hos seg selv, beboerne og i personalgruppen. Datamaterialet ble analysert ved hjelp 

av fortolkende fenomenologisk analyse. 

Resultater: Resultatene kan oppsummeres i fire hovedtemaer: 1) «Tilegnelse av noe nytt», i 

form av fagkunnskap om spiseforstyrrelser, en transparent kommunikasjonsstil, bevissthet på 

brukermedvirkning, terapeutiske verktøy og en mer målrettet miljøterapi; 2) «Utvikling i 

rollen som miljøterapeut», som innebar økt relasjonskompetanse, selvrefleksjon og bevissthet 

over kompleksiteten i egen rolle; 3) «Strukturelle forhold muliggjorde kompetanseutvikling», 

som bestående av praksisnær veiledning, bruk av rollespill og fagseminarer; og 4) at 

kompetanseløftet ble et «Felles prosjekt» for personalet, der de fikk en felles teoretisk 

forankring og ble mer samkjørte. En kjernekategori trådte frem som et overordnet funn som 
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gjennomsyret alle resultatene: «Økt trygghet» hos miljøterapeutene som enkeltindivider og 

som personalgruppe.  

Konklusjon: Våre funn indikerer at formen på veiledning er sentral for profesjonell utvikling, 

og for at teori integreres med praksis. Videre kan fagseminarer, som en arena for diskusjon 

med kolleger, fremme refleksjon rundt teoretisk rasjonale og målrettet miljøterapi. I tillegg 

kan et kompetanseløft, organisert som et felles prosjekt, bidra til at personalet får et felles 

begrepsapparat og en kultur der alle drar i samme retning. 
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Forord 

Som snart ferdigutdannede psykologer ønsker vi å kunne bidra til at barn og unge får 

den hjelpen de har behov for. I dette ligger også en viktig psykologfaglig oppgave å bistå 

helsepersonell i å bli bedre rustet for å håndtere psykiske vansker som barn og unge kan 

streve med. Fokuset i denne studien reflekterer dermed vår motivasjon til å hjelpe unge 

mennesker gjennom å hjelpe de viktige personene rundt dem. Spiseforstyrrelsesproblematikk 

kan være en spesielt utfordrende diagnosegruppe å behandle. Det har derfor vært veldig 

interessant for oss å kunne intervjue helsepersonell for å få innblikk i hva som kan være 

hjelpsomt i arbeidet med denne problematikken. 

Vi vil først og fremst takke våre informanter som delte av sin tid og sine personlige 

opplevelser av kompetanseløftet fra Villa Sult med oss. De har alle bidratt med verdifull 

informasjon, spennende perspektiver og betraktninger som ga grunnlag for denne oppgaven. 

Vi ønsker også å takke Bente Sommerfeldt, Kari Graver og Finn Skårderud fra Villa Sult og 

Reidar Holst Christensen fra Aleris Barnevern for muligheten til å gjennomføre vår egen 

forskning på dette kompetanseløftet. Vi har satt pris på å få følge det toårige prosjektet fra 

starten av og å delta på fagseminarer sammen med dere og miljøterapeutene. For oss har dette 

vært en unik arena til å få innblikk i hva prosjektet innebar med spennende foredrag, 

gruppediskusjoner og kasusarbeid.  

En varm takk til vår kompetente og dyktige veileder, Hanne Weie Oddli for faglige 

innspill, konstruktive tilbakemeldinger og ikke minst spennende refleksjoner som har vært til 

stor inspirasjon for oss underveis i skriveprosessen. Vi vil også rette en takk til våre 

medstudenter, Gro Ingvild Flø Røsberg og Astrid Ringen Martinsen, for å ha tatt seg tid til å 

lese gjennom vår oppgave og gitt oss nyttige innspill. Støtte og tålmodighet fra våre samboere 

og familier har også betydd mye for oss i denne skriveprosessen. Takk for at dere har stilt opp 

litt ekstra og for å ha gitt oss nødvendige pauser mellom skrivingen.  

Til slutt vil vi takke hverandre for et godt samarbeid gjennom hele 

forskningsprosessen.  
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Good child and youth care isn’t brain surgery – it’s much more difficult. No 

educational courses, training programs or text books can give you what you need in 

order to be with, understand and guide a young person through the fear, pain, chaos 

and anger once these demons are at work. We are not dealing with theory and 

strategic intervention here. Being in relationship means that we have what it takes to 

remain open and responsive in conditions where most mortals and professionals 

quickly distance themselves, becoming ‘objective’, and look for the external ‘fix’. 

 

- Gerry Fewster (2004, s. 3). 
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1 Introduksjon 
 

En rekke politiske meldinger og forskningsrapporter har i løpet av de siste tiårene fokusert på 

kompetansemangler i barneverntjenesten (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), 

2017; Røsdal & Nesje, 2018). Som respons på dette vedtok regjeringen endringer i 

barnevernloven i 2017 som blant annet har gitt kommunene større ansvar for barnevernet 

(Barneloven, 2017). Denne barnevernsreformen innebærer en økt økonomisk satsning på 

kompetanseutvikling. Det er dermed etterspurt forskningsprosjekter som evaluerer ulike 

kompetansehevingsprogrammer, med formål om å utvikle empirisk validerte retningslinjer for 

kompetanseheving i den kommunale barneverntjenesten. Stortinget vedtok samme år at 

psykologer skal være en del av kjernekompetansen i enhver kommune innen 2020 

(Helselovgivningen, 2017). Psykologer har i økende grad fått tildelt rollen som bærer og 

formidler av kunnskap i barnevernet (Hansen, 2015). Dessuten spiller psykologer en viktig 

rolle i utforming av evidensbaserte retningslinjer for miljøterapi i barnevern (Nasjonalt 

kompetansesenter for psykisk helsearbeid, 2016). Som kommunepsykolog er også 

implementering av dette i form av veiledning og kompetansehevingsprogrammer en sentral 

arbeidsoppgave, i tillegg til faglig og systematisk utviklingsarbeid. Erklæringen om 

evidensbasert praksis innbefatter at alt profesjonelt psykologarbeid bør være forankret i 

evidens (American Psychological Association (APA), 2016). Dette omfatter dermed at 

veiledning og opplæring, som viktige psykologfaglige arbeidsoppgaver, også bør være 

evidensbaserte (Reichelt & Skjerve, 2014). Vi håper at denne studien kan bidra som en 

kunnskapskilde til nettopp dette. I både utvikling og implementering av kompetanseheving i 

barnevern er det viktig å inneha kunnskap om mottakernes erfaringer av nytteverdien av et 

slikt tilbud. Denne oppgaven gir et kvalitativt bilde av syv miljøterapeuters opplevelser av 

egen endring i arbeidet med barnevernsbeboere med spiseforstyrrelser og beslektede 

fenomener, underveis i et kompetansehevingsprogram rettet mot nettopp denne 

problematikken.   

1.1 Bakgrunn for studien 

Vår studie har sprunget ut som del av et større samarbeidsprosjekt mellom Aleris 

Barnevern og Villa Sult - Institutt for spiseforstyrrelser. Målet med samarbeidet har vært å 

heve den psykologiske kompetansen i miljøterapeutisk behandling av barn og unge som 
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strever med spiseforstyrrelser og beslektede fenomener ved to barnevernsinstitusjoner. 

Kompetanseløftets læringsmål var at personalet skulle kunne: 1) forstå og møte 

spiseforstyrrelser og beslektede temaer som kropp, ernæring og selvskade, 2) fremme det 

kollegiale samarbeidet i avdelingene, med ungdommen selv og familien, 3) utvikle 

miljøterapeutiske holdninger og intervensjoner tilpasset beboernes problematikk, 4) øke 

personalets rolleforståelse og evne til samhandling med spesialisthelsetjenesten og 5) fremme 

felles forståelsesmodeller blant personalet, beboere og samarbeidspartnere (Aleris, 2016). 

Det toårige kompetanseløftet fra Villa Sult hadde oppstart i september 2016. Det besto av fire 

todagers fagseminarer samt månedlig intern veiledning med psykologer. Fagseminarene har 

hatt fokus på temaene spiseforstyrrelser, selvskading, traumer og personlighetsproblematikk. 

Andre temaer som har vært berørt er grunnprinsipper fra Villa Sult-modellen (Villa Sult, 

2018), grunnleggende holdninger og handlinger i det miljøterapeutiske arbeidet, rammer og 

rutiner på institusjonen og samhandling mellom barnevern og spesialisthelsetjenesten. 

Fagseminarene har bestått av ulike pedagogiske elementer som foredrag, gruppediskusjoner, 

kasusveiledning med innlegg fra de ulike institusjonene og rollespill med veiledning. 

Veiledningene har sentrert rundt konkrete problemstillinger knyttet til beboerne som 

personalet selv valgt ut internt. 

Aleris-Sult-prosjektet ønsket å belyse ulike perspektiver ved dette kompetanseløftet og 

inviterte psykologstudenter ved Universitetet i Oslo til å studere effekten av programmet på 

ungdommen, personalet, samarbeidspartnere og familier. Vi ble koblet på prosjektet raskt 

etter oppstart, og videre ble denne studien utarbeidet og gjennomført som et selvstendig 

forskningsprosjekt. Vi ønsket å fokusere på miljøterapeutene i vår studie ettersom 

programmet var rettet spesifikt mot dem. Vi var spesielt interesserte i å få innsikt i subjektive 

opplevelser av eventuelle endringsprosesser hos miljøterapeutene og i deres arbeid med 

ungdommene. 

1.1.1 Begrepsavklaring og avgrensning 

Forskningsspørsmålet som vi ønsker å besvare i denne studien er: Hvordan opplever 

miljøterapeuter at et psykologisk kompetanseløft påvirker dem i arbeidet med 

barnevernsbeboere med spiseforstyrrelsesproblematikk? Denne problemformuleringen 

inneholder tre sentrale begreper som vi innledningsvis vil konseptualisere for å avgrense 

studien og gi den en rasjonale: 1) spiseforstyrrelsesproblematikk i barnevern, 2) miljøterapi 

og 3) psykologisk kompetanseløft.  
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1.2 Spiseforstyrrelsesproblematikk i barnevern 

Ettersom kompetanseløftet i vårt forskningsprosjekt er rettet mot spiseforstyrrelser og 

beslektede fenomener, vil vi først drøfte behovet for økt kompetanse om psykiske lidelser i 

barnevernsinstitusjoner, og deretter redegjøre for denne transdiagnostiske problematikken.  

1.2.1 Behovet for psykologisk kompetanseløft i barnevern 

De fleste barn og unge blir plassert på barnevernsinstitusjoner grunnet alvorlige 

psykososiale belastninger i hjemmet, omsorgssvikt og tidlige traumer (Jozefiak et al. 2015). 

Dette er godt kjente risikofaktorer for utvikling av psykiske lidelser (Carlson, Cicchetti, 

Barnett, & Braunwald, 1989; Cook et al. 2017; Main, 1996). Slike utviklingstraumatiserte 

barn har som regel erfaringer med at omsorgsgiver ikke tåler barnets ubehag. Barnet har 

dermed ikke fått tilstrekkelig erfaring med å finne roen sammen med en annen og lærer å 

redusere ubehag på andre måter, gjennom for eksempel spising, sutting, aggresjon, unngåelse, 

selvskading og dissosiasjon. Ved mangel på mer sofistikerte evner for affektregulering, 

fortsetter ungdommen å bruke slike primitive mestringsstrategier som kan føre til 

funksjonsnedsettelse i flere situasjoner i livet i form as psykiske lidelser (Bræin, Andersen & 

Simonsen, 2017; Kinniburgh et al. 2017).  

Både nasjonal og internasjonal forskning viser at barnevernsbeboere har høyere 

prevalens av psykiske vansker enn normalbefolkningen (Burns, Phillips & Wagner, 2004; 

Lauritzen, Vis & Fossum, 2017). I følge en norsk prevalensstudie hadde 76 % av ungdom i 

barneverninstitusjoner hatt en psykisk lidelse med funksjonsnedsettelse i løpet av de siste tre 

månedene (Jozefiak et al. 2015; Kayed et al. 2015). Videre hadde kun 38 % av disse fått hjelp 

for disse lidelsene fra psykisk helsevern i løpet av den perioden (Jozefiak et al. 2015; Kayed 

et al. 2015). Det er dessuten godt dokumentert at barnevernsbeboere i større grad avbryter 

skolegang (Attar-Schwartz, 2009), har høyere risiko for rusmisbruk (Guibord, Bell, Romano, 

& Rouillard, 2011) og kriminell atferd (Clausen, & Kristofersen, 2008). Som en konsekvens 

vil dette også generere samfunnsmessige kostnader (Bakketeig, Gautun, & Grønningsæter, 

2011). Barnevernsbeboere trenger dermed bedre psykologisk hjelp også fra et 

sosioøkonomisk perspektiv. Forskning indikerer imidlertid at miljøterapeuter som arbeider i 

barnevernsinstitusjoner opplever utrygghet på hvordan de skal møte psykiske lidelser 

(Bachmann, Michaelsen & Vatne, 2016; Røsdal et al. 2017). Dette peker på et behov for et 

psykologisk kompetanseløft rettet mot miljøpersonell i barnevernsinstitusjoner. Et forsøk på å 
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øke den psykologiske kompetansen i barnevern er å etablere tilpassede institusjoner med 

miljøterapeuter som er spesialisert på transdiagnostisk problematikk slik som 

spiseforstyrrelser og beslektede fenomener. 

1.2.2 Spiseforstyrrelser og beslektede fenomener som 

transdiagnostisk problematikk 

En sentral transdiagnostisk problematikk ved barneverninstitusjoner kan være uttrykk 

for uhensiktsmessige affektreguleringsstrategier som følge av omsorgssvikt og tidlige traumer 

(Kinniburgh, Blaustein, Spinazzola & Van der Kolk, 2017). Tidlige traumer og omsorgssvikt 

er risikofaktorer for både selvskading og spiseforstyrrelser (Skårderud & Sommerfeldt, 

2009a; 2009b; Herpetz, 1995). Selvskading og spiseforstyrrelser er to kliniske fenomener med 

stor samsykelighet som har flere felles årsaker og mekanismer (Herpetz, 1995; Svirko & 

Hawton, 2007; Welch & Fairburn, 1994). Skårderud og Sommerfeldt (2009b) fremlegger en 

transdiagnostisk modell for selvskading og spiseforstyrrelser som beslektede kroppslige 

fenomener, ettersom begge kan forstås som uttrykk for svekket følelsesregulering, og at de 

begge representerer en kroppsliggjøring av følelser (Skårderud, 2008). De bruker 

mentalisering som et overordnet begrep for å sette følelsesmessig dysregulering i en større 

kontekst (Bateman & Fonagy, 2004). Mentaliseringsbegrepet viser til at vi implisitt og 

eksplisitt tolker våre egne og andres handlinger som meningsfulle ytringer av indre liv, som 

for eksempel behov, ønsker, følelser og fornuft (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002). Det 

er en evne som er grunnleggende hos alle mennesker, men som er utviklet i større eller 

mindre grad. Vår evne til å mentalisere kan hemmes av midlertidig eller mer varig som følge 

av akutt emosjonelt stress, av indre konflikter eller mangler i relasjon til viktige andre eller av 

traumer hos sårbare mennesker (Fonagy, Bateman & Luyten, 2012). Mentalisering spiller en 

viktig rolle i affektregulering og organisering av selvet og er ansett som en viktig sosial 

kompetanse (Schore, 2003; Fonagy & Target, 1997). Når en ungdom har vansker med å 

kjenne på indre følelser kan de føle seg tvunget til å erfare seg selv utenfra gjennom 

selvpåført smerte, sult og renselse. Ut fra et slikt perspektiv, kan selvskading og 

spiseforstyrrelser være eksempler på mentaliseringssvikt (Skårderud & Nasser, 2007).  

I følge Skårderud og Sommerfeldt (2009b; 2013) bør miljøterapeuter ha en terapeutisk 

holdning til å møte slike sammensatte fenomener som ulike uttrykk for de samme 

underliggende mekanismene. Det vil si at miljøterapeuter bør tilnærme seg spiseforstyrrelser 

og beslektede kroppslige fenomener på samme måte, ved å forsøke å hjelpe beboere med å 
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uttrykke sine tanker og følelser med ord, fremfor kroppslige atferder. Skårderud og 

Sommerfeldt (2013) presiserer at språkliggjøring av kroppslige atferder som spiseforstyrrelser 

og selvskading kan fremmes gjennom en refleksiv praksis. Dette innebærer refleksjon om seg 

selv som behandlere, om beboerne, om egen praksis og om det profesjonelle samarbeidet. 

Ved å møtes gjennom atferd og å reflektere over egen og beboernes atferd, kan 

miljøterapeuter stimulere beboernes refleksjoner over seg selv. I tillegg, forsøkes det å 

fremme klientenes mentaliseringsevne ved å skape emosjonelle korrigerende erfaringer, noe 

som betraktes som en virksom mekanisme i terapi på tvers av terapeutiske tilnærminger. Det 

vesentlige her er å utfordre klientens negative forventninger og gjør han eller hun bedre i 

stand til å føle, tenke og handle på mer hensiktsmessige måter (Hartmann, 2013).  

1.3 Miljøterapi 

Miljøterapi er en del av det psykoterapeutiske praksisfeltet. I mangfoldet av 

psykoterapeutiske tradisjoner er miljøterapien imidlertid påfallende lite beskrevet (Schjødt & 

Heinskou, 2007; Skårderud & Sommerfeldt, 2013). Miljøterapi kan defineres som en 

behandlingsmodell karakterisert av en bevisst etterstrebelse mot å tilrettelegge 

organisatoriske, psykologiske, sosiale og kulturelle påvirkninger, slik at institusjonen som 

helhet og relasjonene på institusjonen fremmer psykisk utvikling (Schjødt & Heinskou, 2007). 

Det miljøterapeutiske arbeidet skiller seg fra poliklinisk arbeid ved at man er mye sammen, 

både med ansatte og andre beboere. Samtalen vektlegges poliklinisk, mens samværet er 

grunnlaget for miljøterapien (Olkowska & Landmark, 2009). Barn og unge med 

tilknytningsproblemer har et større behov for nettopp kontinuitet av relasjon over lengre 

perioder for å utvikle tillit og trygghet til forutsigbare omsorgspersoner (Kayed et al. 

2015).  Disse beboerne trenger en fleksibel intervensjonsmodell som er tilpasset deres 

utvikling og sosiale kontekst. Denne modellen må også innebære høy kompetanse hos 

miljøterapeuter som tar hensyn til barnevernsbeboernes individuelle behov (Kinniburgh et al. 

2017). Trygghet, relasjon og følelsesregulering er ifølge Bræin og kolleger (2017) tre sentrale 

grunnpilarer for utviklingsfremmende omsorg for traumatiserte barn og unge i barnevern. Ved 

å gi økt trygghetsfølelse til beboerne vil man kunne dempe stressresponsen over tid og gjøre 

dem bedre i stand til å ha tillit til andre, mentalisere og lære. Her spiller miljøterapi en viktig 

rolle ved å skape et trygt miljø, være forutsigbare, tilgjengelige, sensitive og ærlige 

omsorgsgivere, samt holde balansegangen mellom å ha klare rammer og samtidig fleksibilitet 

i forhold til ungdommenes behov. 
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1.4 Psykologisk kompetanseløft 

Vi vil i denne delen av oppgaven først redegjøre for begrepet kompetanse, ettersom 

dette er et komplekst fenomen. Videre vil vi legge frem dagens kunnskapssituasjon på 

kompetanseutvikling i barnevernet, for å presentere hvordan behovet for økt kompetanse er 

forsøkt møtt i dag. Deretter vil vi presentere det nærliggende forskningsfeltet 

terapeututvikling, som kan belyse et annet perspektiv på hva som kan bidra til å fremme 

utvikling og kompetanse hos helsepersonell. 

1.4.1 Kompetansebegrepet 

Kompetanse er et bredt begrep som anvendes i mange ulike sammenhenger. Fauske og 

kolleger (2005) skiller mellom kvalifikasjonsrelevant og yrkesrelevant kompetanse. 

Førstnevnte henviser til kompetanse som utvikles gjennom profesjonsutdanning for å bli 

formelt kvalifisert til å utøve en profesjon. Vår studie fokuserer derimot på sistnevnte, det vil 

si kompetansen som er nødvendig for å løse oppgaver i konkret yrkespraksis utenfor 

utdanningsinstitusjonen. Selv om det mangler en altomfattende, panteoretisk definisjon av 

kompetansebegrepet, er det noen elementer som går igjen. Kompetanse refererer som oftest til 

summen av egenskaper som trengs i den daglige profesjonsutøvelsen, slik som 

fagkunnskaper, ferdigheter og holdninger (Fouad et al. 2009; Rodolfa et al. 2005; 

Rosenvinge, Larsen, Skårderud & Thune-Larsen, 2004). Fagkunnskaper refererer for 

eksempel til teorier om årsaker og mekanismer til psykiske lidelser. Kliniske ferdigheter 

omfatter praktiske intervensjoner, samt generelle relasjonsferdigheter. Faglige holdninger vil 

si både holdninger til mennesker og kunnskap. Kompetanse kan også utvides til å inkludere 

bruken av kommunikasjon, emosjoner, verdier, etikk og refleksjon (Meier, 1993; Proctor, 

1991; Reilly, Barclay & Culbertson, 1977), og personlig egnethet som oppmerksomhet, 

kritisk nysgjerrighet, selvinnsikt og tilstedeværelse (Epstein & Hundert, 2002).  

Videre defineres kompetanse som kapasiteten til å integrere de overnevnte 

egenskapene i profesjonsutøvelsen, gjennom refleksjon over hva som er hensiktsmessig 

praksis (Hill et al. 2017; Meier, 1993; Rosenvinge et al. 2004). Hva som defineres som 

hensiktsmessig avhenger av blant annet teoretisk orientering, metodiske retningslinjer, 

organisasjoners standarder og forventninger og samfunnets lover og behov (Eraut, 1998; Hill 

et al. 2017). Falender og Shafranske (2012) argumenterer videre for en definisjon av 

kompetanse som situasjonsspesifikt og kontekstuelt fremfor å nå et visst krav av læringsmål, 

for å fremme en karrierelang profesjonsutvikling. Rønnestad og Skovholts (2003) kvalitative 
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forskning om hva som kjennetegner profesjonelle og mindre profesjonelle terapeuter kan også 

anses som rimelig å trekke inn i forståelsen av kompetansebegrepet. Deres forskning viser at 

profesjonelle, kompetente terapeuter er tryggere i arbeidet med klientene, mer fleksible i 

bruken av terapeutiske verktøy og at de anerkjente betydningen av en god arbeidsallianse som 

essensielt for klienter2s bedring. Andre kjennetegn ved profesjonelle terapeuter, er at de bedre 

er i stand til å regulere grenser og ansvarsområder (Rønnestad & Skovholt, 2003). 

1.4.2 Kompetanseutvikling i barnevernet 

Det er utviklet flere konkurrerende kurs og opplæringstilbud for å heve kompetansen 

til miljøterapeuter i barnevernet de siste årene. Oppsummeringsvis antyder forskningslitteratur 

at kompetanseløft i barnevern kan gi ønsket effekt (Bræin et al. 2017; Røsdal et al. 2017; 

Røsdal & Nesje, 2018). Samtidig ser det ut til at det kan være utfordrende å utvikle og 

implementere et tilbud som er relevant for alle som skal delta. Selv om miljøpersonell lærer 

mer kunnskap, er det begrenset hvor mye dette omsettes til praksis (Bræin et al 2017; Røsdal 

et al. 2017; Røsdal & Nesje, 2018). Handlekraft og Traumesensitivt Barnevern er to 

omfattende kompetansehevingsprogrammer utviklet av Regionalt ressurssenter om vold, 

traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) som har som målsetting å øke 

traumekompetansen hos helsepersonell i barneverntjenesten (Bræin et al. 2017; EY Norge, 

2014). Hovedfunnene fra evalueringen av Handlekraft var at mange av deltakerne opplevde å 

ha fått økt selvrefleksjon over egen praksis, økt relasjonskompetanse, økt forståelse av 

effektene av traumer og et felles begrepsapparat. Imidlertid fant evalueringen en begrenset 

endring av praksis på kollektivt nivå og i endring av formaliserte rutiner. Hovedfunnene fra 

evalueringen av Traumesensitivt Barnevern var at deltakerne opplevde å ha fått økt forståelse 

for barna, flere praktiske verktøy, et felles begrepsapparat i samarbeid med andre tjenester, 

samt en nedgang i bruk av tvang (Hjemmen, Bræin & Brynildsen, 2015). En 

oppfølgingsstudie viste imidlertid at selve bruken av traumebevisst omsorg var noe begrenset, 

da deltakerne opplevde at det ikke var nok fokus på bruk av prinsippene i det daglige 

miljøterapeutiske arbeidet (Aasgard, 2017).  

Et annet program som har tatt sikte på å styrke kompetansen i barnevernet er 

Tjenestestøtten, som er utviklet av har barne-, ungdoms- og familietjenesten (Bufetat) (Røsdal 

et al. 2017; Røsdal & Nesje, 2018). Tjenestestøtten har hatt som mål å bygge opp deltakernes 

                                                 
2 I oppgaven brukes både benevnelsene beboere og klienter. Det retningsgivende er konteksten, hvor beboere 

forstås som noen som får behandling ved barnevernsinstitusjoner. 
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kompetanse innenfor undersøkelsesarbeid, oppfølging av hjelpetiltak, traumesensitivitet, 

familieråd og brukermedvirkning. I en evaluering av dette kompetansehevingsprogrammet 

fant Røsdal et al. (2017; 2018) imidlertid at deltakerne opplevde at de ikke hadde lært noe 

særlig mer enn de hadde gjort i grunnopplæringen. Videre rapporterte deltakerne at 

samlingene ga et noe hektisk preg og savnet muligheten til å gå mer i dybden på temaer de var 

engasjert i. I tillegg svarte deltakere at programmet ikke var relevant for de områdene de selv 

opplevde at barnevernet manglet kompetanse i. Intervjuene indikerte imidlertid at muligheten 

til å utveksle erfaringer med ansatte fra andre tjenester opplevdes som givende (Røsdal & 

Nesje, 2018). Samlet sett viser evalueringen av de tre nevnte kompetanseprogrammene at det 

er utfordrende å utvikle og implementere et tilbud som integrerer de tre grunnpilarene av 

kompetansebegrepet - fagkunnskap, ferdigheter og holdninger (Rosenvinge et al. 2004). 

Dessuten viser internasjonal forskning at en av de mest signifikante utfordringene i 

barnevernstjenester er tilgangen på kompetente og godt egnede veiledere i 

kompetansehevingsprogrammer (Annie E. Casey Foundation, 2003; Curry, McCarragher, & 

Delimann-Jenkins, 2005; Levine, 2005). En økende bekymring hos kompetanseutviklere 

innenfor flere fagfelt er at det som læres på kurs ofte ikke overføres til praksis (Curry et al. 

2005). Faktorer i arbeidsmiljøet slik som måten arbeidsplassen er organisert, samt om 

deltakerne får tilstrekkelig veiledning både før, under og etter et opplæringsprogram, viser seg 

å være viktige mediatorer for om teori overføres til praksis (Curry & Caplan, 1996; Curry, 

2001; Gibson & Hemmelgarn, 1998); McCracken & Wilson, 2009). Dette indikerer at 

kompetanseløft bør være godt tilpasset til den enkelte barnevernsinstitusjons kontekst og 

problematikk for å være effektive (Curry, Lawler, Schneider-Munoz & Fox, 2011) 

1.4.3 Forskning på terapeututvikling 

I forskningsfeltet på hva som bidrar til kompetente helsefagsutøvere står litteratur på 

terapeututvikling sentralt (Orlinsky, Boteman & Rønnestad, 2001; Rønnestad & Skovholt, 

2013). I denne delen vil vi først presentere ulike former for terapeuttrening og betydningen av 

disse for profesjonsutvikling. Deretter vil vi komme inn på viktige endringsprosesser i 

terapeututvikling. Som forskningsfelt stammer terapeututvikling fra studier på ulike områder 

som yrkesutvikling, veiledning, ekspertise, visdom og utviklingspsykologi hos voksne 

(Orlinsky et al. 2001). Til tross for at det meste av forskningen på feltet er gjennomført på 

psykoterapeuter, velger vi å gi et innblikk i denne litteraturen ettersom det kan tenkes å ha 

implikasjoner for miljøterapeuter. Parallelt med studier på terapeututvikling har det vært 
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omfattende forskning som peker på terapeuten som en av de viktigste suksessfaktorene for 

terapiutfall (Kim, Wampold & Bold, 2006; Wampold, 2014). Når vi vet at terapeutfaktoren 

spiller en så stor rolle for behandlingsutfall er det interessant å se på hva som fasiliterer og 

hindrer terapeututvikling. Kan litteratur på terapeututvikling gi oss noen indikasjoner på 

hvordan kompetanseløft bør utformes og implementeres for å utvikle best mulige hjelpere?  

1.4.3.1 Former for terapeuttrening 

Det finnes ulike former for terapeuttrening. Ifølge Rønnestad og Ladany (2006) er 

hovedtypene opplæring, veiledning og egenterapi. Vi vil nå gjøre rede for disse begrepene. 

Deretter vil vi presentere eksisterende forskning på disse tre formene for terapeuttrening. 

Opplæring og veiledning er begreper som ofte brukes om hverandre. Lietz (2009) gjør 

en distinksjon der hun beskriver at opplæring gir ny informasjon og presenterer 

praksismetoder, mens veiledning tilbyr et sted hvor ansatte kan lære å anvende denne 

kunnskapen til spesifikke kasus i arbeidet. Gjennom egenterapi kan terapeuten få økt 

bevissthet på personlige tilbøyeligheter og hva en selv bringer inn i relasjonen med klienter og 

samtidig få erfare hvordan det er å være i rollen som pasient (Skårderud & Sommerfeldt, 

2013).  

Rønnestad og Ladany (2006) hevder at det kan være vanskelig å forske på effekten av 

opplæring ettersom opplæringsformene er forskjellige og ofte er orientert mot en spesifikk 

retning, for eksempel kognitiv, psykodynamisk eller systemisk tilnærming. Williams et al. 

(2006) hevder at et alternativ til å gi terapeuter trening i behandlingsmanualer og spesifikke 

teknikker, kan være å fokusere på opplæring i generelle ferdigheter i relasjonsdannelse. Disse 

manifesteres i den terapeutiske alliansen som er en anerkjent virksom endringsmekanisme i 

terapi (Nocross & Lambert, 2011; Williams et al, 2006). Bordin (1979) operasjonaliserte 

arbeidsalliansen i tre komponenter, der terapeut og klient har: felles mål, felles oppgaver for å 

nå målene og et emosjonelt bånd. Det råder imidlertid tvil om det er mulig å lære bort 

relasjonelle ferdigheter som kan fremme terapeutisk allianse. Williams et al. (2006) 

argumenterer imidlertid for at terapeuters mentaliseringsferdigheter er sentrale for å etablere 

og opprettholde en god arbeidsallianse, slik Bordin definerte det. Forskergruppen har derfor 

utviklet et treningsprogram som tar sikte på å fremme terapeuters mentaliseringsevne og 

relasjonsferdigheter, og som dermed skiller seg fra andre programmer som vektlegger 

opplæring i spesifikke metoder og teknikker. Forslaget til Williams et al. (2006) om å 

fokusere på opplæring i relasjonsferdigheter, kan ses i sammenheng med Goldfrieds (2005) 
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påstand om at forskere bør snu fokuset fra teoridrevne intervensjoner til fokus på virksomme 

endringsmekanismer i terapi.  

Når det gjelder veiledning, har Rønnestad og Skovholt (2003) gjort omfattende 

forskning der terapeuter rapporterte at veiledere spilte en nøkkelrolle for deres utvikling i 

løpet av yrkeslivet. En annen kvalitativ studie gjennomført på miljøterapeuter indikerte at 

veiledning kunne stimulere til økt refleksjon, faglig og personlig utvikling, samt bidra til 

forebygging av utbrenthet (Nyhus, 2012). Tourse, McInnis-Dittrich og Platt (1999) 

argumenterer videre for at profesjonell kompetanse kun kan oppnås ved erfaringsbasert læring 

der man anvender teoretisk kunnskap til aktuelle kasus i veiledning. På den annen side, 

foreligger det også noe evidens som kan tyde på at veiledere kan komme terapeuter til skade, 

på en måte som hindrer det terapeutiske arbeidet (Rønnestad & Skovholt, 2003). Ramos-

Sanchez et al. (2002) fant for eksempel at psykologstudenter som hadde negative erfaringer 

med veiledning, fikk en økt følelse av å være inkompetente i møte med sine klienter. 

Rønnestad og Skovholt (2003) konkluderer i sin forskning med at veiledere både kan 

fasilitere og hindre terapeuters kliniske arbeid, og presiserer at formen på veiledningen er 

avgjørende for dette. De vektlegger at veiledningen bør være kontinuerlig, gi sosial støtte og 

fremme forståelse for kliniske kasus for å fremme profesjonell utvikling.  

Skagen (2013) fremhever at veiledningen må tilpasses til den spesifikke konteksten 

den gis i. Veiledning kan blant annet foregå mellom underviser og student, i 

arbeidssammenheng, med en-til-en eller i gruppe. Gruppeveiledning ble mest benyttet i 

kompetanseløftet fra Villa Sult i denne studien. Denne formen typen veiledning er unik i form 

av at deltakerne også mottar tilbakemeldinger fra andre gruppemedlemmer, i kontrast til 

individuell veiledning (Bernard & Goodyear, 2009). En kvalitativ studie av ansatte i 

barnevern indikerer at gruppeveiledning er en prosess som kan fasilitere kritisk tenkning 

(Lietz, 2009). Dette er en egenskap som betraktes som særdeles viktig, da beslutningstaking i 

barnevern er komplisert. Imidlertid konkluderer en litteraturgjennomgang på 

gruppeveiledning med at dette fremdeles er et komplekst område, der det trengs mer 

forskning (Bernard & Goodyear, 2009).  

Med tanke på egenterapi, er det blitt gjort relativt lite forskning på effekten for 

terapeututvikling, og resultatene er sprikende uten klare positive eller negative funn 

(Rønnestad & Ladany, 2006). I en litteraturgjennomgang konkluderer Paulsen og Peel (2013) 

med at det ikke er belegg for å si at terapeuter som har gått i egenterapi er mer effektive enn 

de som ikke har gjort det. Psykolog og fagsjef i Aleris Omsorg Norge, Thomas Høyseth 
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hevder på sin side at profesjonelle hjelpere først og fremst trenger god veiledning og ikke 

nødvendigvis terapi (Dønnestad & Dovran, 2018). Benum hevder videre at terapeututvikling 

kan fremmes gjennom kurs med fokus på egenutvikling og ikke bare gjennom egenterapi 

(2014).  

Orlinsky og kolleger (2001) fant i en stor kvalitativ studie at det terapeuter rangerte 

som av størst påvirkning for deres profesjonelle utvikling var henholdsvis 1) direkte klinisk 

erfaring med pasienter, 2) veiledning og 3) egenterapi. Etterfulgt av dette var kurs og 

fagseminarer, erfaringer utenom terapi, relevant litteratur, uformelle diskusjoner med 

kollegaer og å selv gi veiledning. Resultatene indikerte videre at de interpersonlige 

erfaringene med pasienter, veiledere og kollegaer var mer innflytelsesrike enn de upersonlige 

erfaringene som kurs, litteratur og fagseminarer. Funnene gjaldt på tvers av profesjoner, 

nasjonaliteter, teoretisk orientering og utdanningsnivå. Dette gjør disse resultatene spesielt 

relevant for vår undersøkelse som er rettet mot miljøterapeuter.  

1.4.3.2 Endringsprosesser i et terapeututviklingsperspektiv 

Videre er det blitt forsket på viktige endringsprosesser i et terapeututviklings-

perspektiv som har gitt indikasjoner på faktorer som kan fasilitere og hindre profesjonell 

utvikling. I en longitudinell studie undersøkte Rønnestad og Skovholt (2003) terapeuter med 

ulike erfaringsnivåer og deres perspektiver på endring i deres profesjonelle rolle underveis i 

deres utvikling. De beskriver hvordan terapeuter endres over tid, hva de påvirkes av, typiske 

følelser for de ulike utviklingsstadiene og hvordan de opptrer i relasjon til klientene. Generelt 

viste analysene at nybegynnere var mer ytre drevet i form av at de var er mer avhengige av 

konkrete råd, teorier og modeller, sammenlignet med mer profesjonelle terapeuter. Veiledere 

hadde stor betydning for nybegynnende terapeuters utvikling, ved at de fungerte som 

rollemodeller som kunne gi støtte og bekreftelse til studenter som hadde relativt høyt 

angstnivå. Videre fant Rønnestad og Skovholt (2003) at evne og vilje til kontinuerlig 

refleksjon over egen praksis var en forutsetning for optimal læring og utvikling på alle 

erfaringsnivåer. Samtaler med kolleger og veiledere påvirket den refleksive kapasiteten og 

evnen til å håndtere utfordringer i arbeidet. En holdning preget av respekt for kompleksiteten i 

det terapeutiske arbeidet var også konstruktivt for terapeututvikling. I kontrast kunne et 

forenklet og reduksjonistisk perspektiv på menneskelige prosesser hindre utvikling.  
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1.5 Studiens formål 

Denne gjennomgangen har vist at det er en forhøyet prevalens av psykiske lidelser i 

barnevernsinstitusjoner, samt utrygghet hos personalet, noe som peker på et gap mellom 

psykisk helsevern og barnevern (Bræin et al. 2017; Lauritzen et al. 2017). Man har forsøkt å 

tette dette gapet ved å utvikle et kompetanseløft rettet mot miljøterapeuter for å etablere 

tilpassede institusjoner på transdiagnostisk problematikk. Vår studie har sprunget ut som del 

av et større samarbeidsprosjekt som har hatt til hensikt å løfte kompetansen til miljøterapeuter 

som arbeider med barn og unge som strever med spiseforstyrrelsesproblematikk ved to 

barnevernsinstitusjoner. Gitt psykologers viktige rolle i utvikling og implementering av 

kompetansehevingsprogrammer, er det interessant å få innblikk i mottakernes opplevelse av 

nytteverdien av et slikt tilbud. Formålet med denne studien er å utforske hva det er ved 

kompetanseløftet som miljøterapeutene opplever som betydningsfullt og hvordan det påvirker 

det terapeutiske arbeidet med beboerne. Med bakgrunn i studiens formål har det overordnede 

forskningsspørsmålet vært:  

 

Hvordan opplever miljøterapeuter at et psykologisk kompetanseløft påvirker dem i arbeidet 

med barnevernsbeboere med spiseforstyrrelsesproblematikk? 
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2 Metode 

Gjennom denne delen av oppgaven vil vi gi en inngående beskrivelse av 

forskningsmetoden vi har valgt å benytte for å besvare studiens problemstilling. Vi innleder 

med en redegjørelse for studiens vitenskapsteoretiske posisjon. Deretter beskriver vi 

prosessene knyttet til planlegging og gjennomføring av datainnsamling. Videre presenterer vi 

våre etiske betraktninger ved studien. Avslutningsvis beskriver vi analyseprosessen av 

datamaterialet. 

2.1 Fortolkende fenomenologisk analyse 

Vi har valgt å bruke den kvalitative metoden, fortolkende fenomenologisk analyse 

(Interpretive Phenomenological Analysis, IPA) i vår studie for å utforske miljøterapeuters 

opplevelser av et psykologisk kompetanseløft. Vi valgte kvalitativ metode fordi det egner seg 

godt når man søker forståelse for menneskers opplevelser av et fenomen i en gitt kontekst 

(Smith & Osborn, 2015). Videre er IPA en veletablert kvalitativ tilnærming for å studere et 

fenomen fra et innenfraperspektiv, der personer med førstehåndskunnskap gir rike, detaljerte 

beskrivelser av sine erfaringer (Smith, 2015). Semistrukturerte dybdeintervjuer er den 

vanligste metoden for å sikre slike rike beskrivelser. IPA skiller seg fra andre kvalitative 

metoder med sin kombinasjon av fenomenologiske, hermeneutiske og ideografiske 

komponenter (Smith & Osborn, 2015). Vi vil dermed innlede ved å redegjøre for disse 

begrepene. 

2.1.1 Fenomenologi 

IPA er først og fremst en forskningstilnærming med en fenomenologisk epistemologi 

(Husserl, 1927). Epistemologi dreier seg om hvordan det er mulig å få kunnskap om verden 

(Smith, 2015). Studier tuftet på fenomenologi er eidetiske (Smith, Flowers, & Larkin, 2009). 

Det vil si at de studerer et fenomen slik det oppleves av deltakere i en gitt kontekst ved å 

analysere beretninger om personlige erfaringer, i motsetning til å lete etter en objektiv sannhet 

om fenomenet. Fenomenologiske studier vil dermed fokusere på hvordan personer uttaler seg 

om hendelser, fremfor å beskrive et fenomen i forutbestemte kategoriske begreper, 

konseptuelle systemer eller vitenskapelige kriterier. IPA er på denne måten en induktiv 

tilnærming, som tillater at ideer og temaer fremtrer fra personlige narrativer. Hensikten ved 

fenomenologiske studier er ikke å bekrefte eksisterende teorier, men heller å berike og se 
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teorier i et annet lys. Forskeren prøver å tre inn i deltakernes meningsverden og å være bevisst 

på hvordan egne persepsjoner påvirker analysen (Conrad, 1987). Dette innebærer bracketing 

av forskerens egne persepsjoner for å tillate at fenomenet snakker for seg selv. Bracketing vil 

si å redusere skjevheter i dataanalysen, ved at forskeren er bevisst på egen forforståelse som 

kan påvirke tolkningen av informantenes opplevelser (Tufford & Newman, 2012). 

2.1.2 Hermeneutikk  

IPA er også basert på hermeneutikken, tolkningsteori (Schleiermacher, 1998). Det vil 

si at man i IPA anerkjenner at forskning er en dynamisk prosess, hvor forskerens fortolkning 

har en aktiv rolle. Forskerens tilgang på deltakernes opplevelse avhenger av forskerens egne 

oppfatninger for å skape mening av den andres personlige verden. Mening kan bare forstås i 

den konteksten som deltakernes uttalelser er en del av, og delene forstås i lys av helheten 

(Thagaard, 2009). Dette kalles “den hermeneutiske sirkel”, hvor fortolkning skjer med en 

stadig frem og tilbake-prosess mellom helhet og del - det som fortolkes og den kontekst det 

fortolkes i, og fenomenet som fortolkes og forskerens egen forståelse. Med IPA forsøker man 

å gi illustrasjoner av deltakernes meningsdannelse av fenomenet, og samtidig dokumentere 

forskerens fortolkning av deltakernes narrativer av prosessene de har vært med på (Arvnes, 

2014; Smith et al. 2009; Willig, 2008). Med hjelp fra psykologiske begreper og teori kan 

forskeren utvikle innsikt og forståelse på et høyere nivå som deltakeren selv kanskje ikke har 

tilgang til (Pietkiewicz & Smith, 2014). Samtidig beskyttes forskeren fra reduksjonisme ved å 

holde seg nær det informantene har sagt. IPA er på denne måten spesielt nyttig når en er 

opptatt av kompleksitet, prosesser og å utvikle ny forståelse, noe vi er opptatte av i vår studie.  

2.1.3 Ideografisk perspektiv  

IPA er også teoretisk forankret i et ideografisk perspektiv (Smith, Harré & 

Langenhove, 1995). Dermed er den detaljerte utforskningen av enkeltstående deltakere sine 

opplevelser av fenomenet i deres unike kontekst i sentrum, fremfor generaliseringer. 

Prinsippet bak en ideografisk tilnærming er å utforske hver enkelt deltaker sin opplevelse for 

seg, før en produserer generelle utsagn om gruppen. Denne ideografiske tilnærmingen står i 

kontrast til, og supplerer den nomotetiske metoden, som deduktivt analyserer gruppetendenser 

til statistiske sannsynligheter om en populasjon. Ved bruk av IPA får vi dermed 

dybdekunnskap om det spesifikke, fremfor om generelle tendenser (Smith et al. 1995). 
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2.2 Forskerens innvirkning på prosessen 

En forutsetning for god kvalitativ forskning er å ha personlig refleksivitet, også kalt 

bracketing innenfor fenomenologien, som betyr å være bevisste på egen forforståelse som kan 

påvirke fortolkningen av informantenes opplevelse (Smith et al. 2009). Forskerens 

forforståelse farges av erfaringer, holdninger og forventninger (Smith et al. 2009). Vår rolle 

som psykologstudenter, vår interesse for denne pasientgruppen og våre begrensede erfaringer 

med miljøterapi kan påvirke meningskonstruksjonen. På en side, kan det å forske på 

fenomener nært knyttet til eget fagfelt fortrinnsvis være nyttig for å forstå resultatene, for 

faglig utbytte og for personlig utvikling som forsker og psykolog (Thagaard, 2009). På den 

annen side kan en nærhet til forskningsfeltet gjøre det ekstra viktig å ha en refleksiv holdning 

til hvordan dette påvirker fortolkningen. I den innledende fasen av forskningsprosessen, delte 

vi begge en interesse for spiseforstyrrelsesproblematikk og hadde satt oss inn i eksisterende 

forskningslitteratur på feltet. Vi hadde derimot begrenset kjennskap til mentaliseringsbasert 

teori som forståelsesramme, men leste oss opp på relevant litteratur om dette i forbindelse 

med at vi skulle delta på fagseminarer med Villa Sult i forkant av intervjurunden. Vi fikk 

således en økende interesse for mentaliseringsbasert behandlingsmetode ved spiseforstyrrelser 

og beslektet problematikk. Denne forforståelsen kan ha påvirket våre forventninger til 

informantenes utsagn og våre tolkninger av resultatene. Videre hadde vi liten kjennskap til 

miljøterapi i barnevernsinstitusjoner, men ble etter hvert mer bevisste på miljøterapeuters 

viktige rolle i behandling av psykiske lidelser underveis i prosessen.  

Noe som kjennetegner et kvalitativt forskningsdesign er at det er en utforskende 

prosess (Smith, 2015). Dette krever at man som forskere må være omstillingsdyktige når det 

oppstår uventet informasjon. Da vi ble rekruttert til prosjektet hadde vi i utgangspunktet andre 

forventninger til hva slags problematikk det dreide seg om, enn det som viste seg å være 

tilfellet. Vi assosierte Villa Sult og spiseforstyrrelser med anoreksi, mens det etter hvert viste 

seg at ingen av beboerne hadde denne diagnosen. Derimot dreide det seg om mer kompleks 

og sammensatt problematikk. Underveis reflekterte vi over ordvalg i vår problemstilling som 

“spiseforstyrrelsesproblematikk” og vurderte om vi burde erstatte dette med “kompleks 

problematikk” for å gi et mer korrekt bilde av den faktiske problematikken som etter hvert ble 

beskrevet. Vi valgte på tross av dette, å holde oss til den opprinnelige formuleringen ettersom 

kompetanseløftet var formulert som rettet mot spiseforstyrrelsesproblematikk. Prosjektet viste 

seg også å dreie seg mer om kompetanseløft, som fenomen, enn om den spesifikke 

problematikken som først fanget vår interesse. Et annet interesseområde vi hadde på forhånd, 
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var terapeututvikling, ettersom vi selv opplever å befinne oss i en terapeututviklingsprosess 

som psykologstudenter. Denne interessen kan også påvirke både litteraturen vi har valgt å 

benytte som bakgrunn for studien, spørsmål i intervjuguiden og tolkninger av informantenes 

opplevelser. 

2.3 Prosedyre 

2.3.1 Rekruttering 

Innenfor IPA er det viktig å ha et selektert utvalg fremfor randomisert utvalg, ettersom 

fokuset er rettet mot å forstå spesifikke opplevelser (Smith et al. 2009). Aleris-Sult-

prosjektet hadde valgt ut to barnevernsinstitusjoner lokalisert i ulike deler av landet som 

allerede hadde erfaring i arbeid med unge med spiseforstyrrelsesproblematikk, og som 

dermed representerte et godt utgangspunkt for videre kompetanseutvikling. Alle 

miljøterapeuter ved disse to institusjonene ble kontaktet av vår kontaktperson i Aleris 

Barnevern via mail med vedlagt invitasjon, intervjuguide og informert samtykke (se vedlegg 

2). I invitasjonen fremgikk det tydelig at datamaterialet fra intervjuene skulle anvendes i vår 

hovedoppgave, at det var frivillig å delta og at informantene når som helst kunne trekke seg 

uten å oppgi grunn. Informantene ble bedt om å ta kontakt med oss dersom de ønsket å delta. 

2.3.2 Utvalg 

Det er anbefalt å ha et lite utvalg i en fenomenologisk studie, ofte mellom seks og åtte 

deltakere (Smith et al. 2009). Hensikten med dette er å ha muligheten til å fange opp 

deltakernes ideografiske opplevelser som representerer et perspektiv fremfor en populasjon 

(Smith et al. 2009). IPA er en tidkrevende prosess, noe som også gjør det hensiktsmessig med 

et lite utvalg av praktiske årsaker. I tillegg er det anbefalt å rekruttere et relativt homogent 

utvalg, samtidig som utvalget fanger opp viktige variasjoner i fenomenet som studeres. I vår 

studie var det hensiktsmessig at utvalget var homogent i form av at de har fått det samme 

kompetanseløftet i lignende kontekst. Inklusjonskriteriene for å delta i studien var at 

informantene jobbet ved de utvalgte barnevernsinstitusjonene og hadde deltatt i 

kompetanseløftet fra Villa Sult i minst et halvt år.  

Av de 20 miljøterapeutene som fylte studiens inklusjonskriterier, var det syv som 

meldte seg frivillig til å delta i studien. Utvalget bestod av totalt seks kvinner og én mann, i 

aldersgruppen 20 til 55 år. Av disse, var fire deltakere fra den ene institusjonen og tre fra den 

andre. Informantene hadde ulik utdannelsesbakgrunn, der de representerte ulike fagområder 
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innen sosial- og helsesektorer: psykisk helsearbeider, barnevernspedagog, vernepleier, 

pedagog og sosionom. Flere av informantene hadde i tillegg videreutdanning i psykisk 

helsearbeid. De hadde videre ulik mengde arbeidserfaring fra to til fem års erfaring ved den 

aktuelle institusjonen. Noen hadde også flere års yrkeserfaring med mennesker med psykiske 

lidelser utover dette, mens andre var relativt nyutdannet. Det var dessuten en forskjell i hvor 

lenge informantene hadde deltatt i Aleris-Villa Sult-prosjektet. Fem av informantene hadde 

deltatt siden prosjektstart og to informanter hadde deltatt i kortere tid. Felles for informantene 

var at de alle hadde erfaring med spiseforstyrrelsesproblematikk. På en side kan det betraktes 

som en fordel å intervjue deltakere med ulik profesjonsbakgrunn og arbeidserfaring, for å 

fange opp viktige variasjoner og ulike aspekter ved fenomenet. På den annen side vil 

forskjeller i karakteristikker, utgangspunkt og kontekst naturligvis påvirke deltakernes 

opplevelse av kompetanseløftet og eventuell endring i rollen som miljøterapeut og i arbeidet 

med ungdommen. Dette bør dermed tas i betraktning når man leser studiens resultater. 

2.3.3 Semistrukturert intervjuguide 

Det er anbefalt å bruke dybdeintervju i IPA-studier for å komme så nær informantenes 

opplevelse av et fenomen som mulig (Smith et al. 2009). Ved bruk av dybdeintervju er det 

nyttig å utforme en guide for å strukturere samtalen slik at den omhandler viktige temaer 

relatert til forskningsspørsmålet. Samtidig bør spørsmålene i intervjuguiden være åpne og 

oppfordre informantene til å gi utfyllende, reflekterte svar. Vi valgte dermed å benytte 

semistrukturert dybdeintervju som metode for datainnsamling (Kvale & Brinkmann, 2012). I 

utarbeidelsen av intervjuguiden tok vi utgangspunkt i en semistrukturert intervjuguide fra 

Arvnes (2013) sin hovedoppgave og gjorde tilpasninger til vår studie. Denne intervjuguiden 

var utformet som et semistrukturert endringsintervju av terapeuter som hadde deltatt i 

opplæring i mentaliseringsbasert terapi. Vi anså dette som godt egnet for vårt studieformål, da 

vi var interesserte i å fange opp endringsprosesser som kunne ha oppstått underveis i 

informantenes deltakelse i kompetanseløftet.  

I IPA-studier er det anbefalt å ha mellom seks og ti åpne spørsmål, i tillegg til 

eventuelle oppfølgingsspørsmål (Smith et al. 2009). Vi endte opp med totalt ni åpne spørsmål 

som omhandlet miljøterapeuters opplevelse av kompetanseløftet generelt, opplevd nytteverdi 

og eventuell endring i rollen som miljøterapeut, i arbeidet med ungdommene og i det 

kollegiale arbeidsmiljøet. For å sikre at intervjuspørsmålene fanget opp fenomenet vi var 

interesserte i, og at intervjuspørsmålene var tilpasset miljøterapeutenes begrepsapparat, 
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rådførte vi oss med vår veileder samt våre kontaktpersoner ved Villa Sult. Vi endret på 

spørsmålsformuleringer slik at de fikk en mer muntlig og ledig form. I tillegg gjorde vi flere 

tilpasninger på rekkefølge og oppfølgingsspørsmål (se vedlegg 1 for intervjuguiden).  

2.3.4 Gjennomføring av datainnsamling 

Datainnsamlingen ble foretatt under og i etterkant av det siste fagseminaret til Aleris-

Sult-prosjektet i februar 2018. Vi valgte dette tidspunktet primært av hensyn til informantene, 

slik at det skulle gå minst mulig utover deres arbeids- og fritid. Dessuten anså vi dette som et 

gunstig tidspunkt for å fange opp refleksjoner, ettersom deltakerne fremdeles var under 

opplæringsprosessen og kompetansen fremdeles var friskt i minnet. Intervjuene pågikk så 

lenge det fremkom ny og relevant informasjon. Dette måtte balanseres opp mot den avtalte 

tidsrammen for intervjuet på cirka en time. Vi fordelte intervjuene mellom oss, slik at en av 

oss intervjuet tre og den andre fire informanter. Et intervju ble gjennomført i Villa Sults 

lokaler, fire intervjuer ble gjennomført på deltakernes hotell etter deres eget ønske, og to av 

intervjuene ble holdt på informantenes arbeidssted innenfor ordinær arbeidstid. Vi intervjuet 

deltakerne hver for oss, men var begge tilstede under de to siste som foregikk i etterkant av 

fagseminaret. Intervjuene ble tatt opp på en digital lydopptaker etter avtale med deltakerne. 

For å skape en trygg atmosfære, valgte vi å starte intervjuet med bakgrunnsspørsmål 

om informantene, og plasserte de mer personlige spørsmålene mot slutten. I 

intervjusituasjonen var vi imidlertid relativt løsrevet fra intervjuguiden og stilte heller 

spørsmål etter hvert som informantene kom inn på de ulike temaene av interesse. Vi forsøkte 

begge å innta en ikke-vitende posisjon i møte med hver enkelt deltaker (Anderson, & 

Goolishian, 1992). Det innebar blant annet å stille oppfølgingsspørsmål til hva informantene 

la i de ulike begrepene de kom inn på. Vi forsøkte således å legge til side forventninger og 

hypoteser vi hadde på forhånd.  

2.4 Pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet 

Pålitelighet er et begrep i forskning som refererer til i hvilken grad resultatene i en 

studie er konsekvente og til å stole på - det vil si om funnene er reproduserbare ved senere 

anledninger og av andre forskere (Kvale & Brinkmann, 2012). I pålitelighetsbegrepet ligger 

det at intervjueren som instrument må være konsistent (Fog, 1995). Det kan oppstå 

utfordringer ved å være konsistente på tvers av intervjuene når man er to forskere. Dette 

forsøkte vi å ivareta med intervjuguiden som vi hadde utformet og gjennomgått nøye sammen 
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i forkant av intervjurunden for å få en felles forståelse av hva vi ønsket å fange opp. Dessuten 

har vi ulike forforståelser og dermed forskjellige måter å tolke og analysere datamaterialet. 

Dette kan på den annen side styrke reliabiliteten ved at vi stiller spørsmål til hverandres 

tolkninger, og kan berike hverandre med flere ulike perspektiver rundt de samme intervjuene 

for så å komme frem til en felles forståelse.  

Gyldighet refererer til i hvilken grad forskningsmetoden undersøker det den ble 

designet for å undersøke. Gyldighet vil ofte ha en annen betydning i kvalitative studier enn 

innenfor et mer naturvitenskapelig kvantitativt design. Med et kvalitativt design vil det likevel 

være et krav om at funnene oppfattes som gyldige, men da mer i form av å være rimelige, 

interessante og nyttige ut fra forskningsspørsmålet og kvaliteten ved datamaterialet (Kvale & 

Brinkmann, 2012). Transparens vil ofte være en måte å fremme troverdighet og tillit til 

funnene og forskerne, men erstatter imidlertid ikke i seg selv kravet om gyldighet (Malterud, 

2001). Det å sørge for transparens gjennom å vise sitater er likevel en måte å la leseren 

vurdere funnenes gyldighet på. Gyldigheten av vår forskningsprosess er forsøkt ivaretatt ved å 

gi rimelig grad av transparens til prosessen og materialet, og ved å forsøke å peke på 

interessante og nyttige funn med potensielle implikasjoner (Kvale & Brinkmann, 2012). 

Et annet spørsmål når det gjelder gyldighet ved kvalitative funn er om det er mulig å si 

noe om kausalitet. Maxwell (2004) taler for at kvalitative analyser er spesielt egnede til å 

studere kausale sammenhenger, nettopp fordi de redegjør for kontekst og kompleksitet på en 

måte som gjør slike slutninger mer gyldige i den spesifikke kontekst. Maxwell baserer seg her 

på kritisk realisme, som i sin tur tar et oppgjør med empirismens avvisning av å gå utover det 

rent observerbare (van Orman Quine, 1976). Kvalitativ forskning kan på denne måten utfylle 

og berike kvantitative funn om kausalitet, ved at vi her erkjenner betydningen av kontekst for 

kausale prosesser, fremfor å anse dette som ytre, forstyrrende variabler. Dessuten anerkjenner 

kvalitativ forskning viktigheten av meningsdannelse og fortolkende forståelse i kausale 

forklaringer (Maxwell, 2004).  

Selv om funnene i en kvalitativ studie er pålitelige og gyldige, gjenstår spørsmålet om 

de kun gjelder utvalget av informanter, eller om de også kan generaliseres til andre grupper 

eller situasjoner. En vanlig kritikk ved intervjudata er at det er for få deltakere til å 

generalisere resultater (Kvale, 2007). På tross av at resultatene ikke har statistisk 

generaliserbarhet som ved større, randomiserte utvalg, kan man argumentere for en analytisk 

generaliserbarhet ved kvalitative funn (Maxwell & Chmiel, 2014). Analytisk 

generaliserbarhet vil si å anvende en teori til å forstå kvalitative funn. Dersom to eller flere 
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kasuistikker viser seg å støtte den samme teorien, kan forskeren generalisere funnene til teori 

(Maxwell & Chmiel, 2014). En tredje tilnærming til generalisering i kvalitativ forskning er å 

fokusere på funnenes overførbarhet, fremfor generalitet (Maxwell & Chmel, 2014). 

Overførbarhet ved en studie vil si i hvilken grad funnene kan overføres til lignende 

situasjoner. Med fokus på overførbarhet flyttes ansvaret for å generalisere funnene over på 

leseren. I kvalitative studier kan dermed leseren, med bakgrunn i detaljerte, rike beskrivelser 

og transparente fortolkninger av kontekst og funn, gjøre egne vurderinger av om funn kan 

generaliseres til en lignende situasjon (Kvale, 2007). Linjer kan på denne måten trekkes på 

tvers av situasjonelle studier, så lenge disse er ydmyke i omfang og natur, og grundig 

forankret i det partikulære ved informantene og deres situasjoner (Elliot, Fischer, & Rennie, 

1999). Larkin og Thompson (2012) argumenterer videre for at styrken ved en IPA-studie ikke 

bare er å løfte frem informanters unike opplevelser, men også å belyse delte aspekter ved en 

opplevelse på tvers av individer. IPA-studier kan slik gi viktig innsikt i personlige opplevelser 

og psykososiale prosesser i en gruppe. Generaliserbarheten ved en IPA-studie ligger på denne 

måten i muligheten for utvidet forståelse av fenomener, samt i overførbarheten til lignende 

kontekster (Kvale & Brinkmann, 2009). 

2.5 Etiske betraktninger 

Etisk refleksjon bør ifølge Kvale og Brinkmann (2012) gjennomsyre hele 

forskningsprosessen. Under følger noen etiske betraktninger som har vært viktig underveis i 

vår forskningsprosess. 

2.5.1 Konfidensialitet 

Studien vår er meldt inn til Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD), ettersom intervjuundersøkelsen inneholder 

personopplysninger (se vedlegg 4 for NSD-skjema). Studien ble derimot vurdert til ikke å 

inneholde sensitive opplysninger da innsamlet data ikke omhandler pasienter, men 

helsepersonellets opplevelser av faglig utvikling og endring. Opplysninger om tredjepersoner 

ble vurdert til å være regulert av taushetsplikten til miljøterapeutene som helsepersonell. Etter 

anbefaling fra NSD ba vi allikevel informantene om å unnlate å nevne personidentifiserende 

informasjon om beboerne under intervjuet. Her måtte etiske og forskningsmessige interesser 

balanseres, ettersom vi ønsket informasjon om endring i arbeidet med ungdommene. Det er 

kun vi som forfattere som har hatt tilgang til og bearbeidet datamaterialet. Lydfiler ble 
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umiddelbart slettet etter at intervjuene var transkribert. Av konfidensielle hensyn har vi valgt 

å omtale de to institusjonene i generelle termer slik at informasjon ikke kan knyttes direkte til 

de ulike institusjonene. Vi har også valgt å omtale alle informantene og tredjepersonene i 

hunkjønn for å anonymisere. Vi sendte en forespørsel til den regionale komiteen for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), og fikk tilbakemelding om at vårt 

forskningsprosjekt ikke var meldepliktig (se vedlegg 3 med mailutveksling).  

2.5.2 Informert samtykke 

Informert samtykke er å regne som et helt sentralt krav ved forskning på mennesker, 

der forskningen innebærer registrering av data (Kvale & Brinkmann, 2012). Alle deltakere 

fikk invitasjon med informert samtykke på mail, og i papirform som de underskrev i forkant 

av intervjuet. I invitasjonen fremkom det tydelig informasjon om prosjektets formål, 

konfidensialitet, opplysning om lydopptak av intervjuene, transkribering og informantens rett 

til å trekke seg fra studien når som helst uten å oppgi grunn. Samtykkeskjemaene ble sikkert 

oppbevart i Villa Sults lokaler (se vedlegg 2 for informert samtykkeskjema). 

2.5.3 Ivaretakelse av deltakernes integritet og velferd 

Det uttrykkes i helseforskningsloven at hensynet til deltakernes integritet og velferd 

skal ha forrang for vitenskapens og samfunnets interesser (Helseforskningsloven, kap. 2, § 

5.Forsvarlighet). En del av vår oppgave som intervjuere var å legge til rette for et så 

dyptgående og utforskende intervju som mulig. Samtidig var vi nødt til å respektere 

deltakerne og det de ønsket å dele av informasjon i størst mulig grad (Kvale & Brinkmann, 

2012). Vi ønsket at deltakerne skulle sitte igjen med en positiv opplevelse av intervjuet og 

ikke en følelse av at de hadde utlevert mer informasjon enn de opprinnelig hadde ønsket. Vi 

var også opptatt av at deltakerne ikke skulle føle seg testet i sin kunnskap fra seminarer og 

veiledning. Dette måtte balanseres opp mot vårt forskningsfokus som nettopp var på 

kompetanseløftet.  

2.5.4 Interessekonflikt 

Som forskere rekruttert til et større prosjekt kunne vi bli påvirket både ovenfra; fra 

prosjektlederne, og nedenfra; fra informantene (Kvale & Brinkmann, 2012). Man kan 

forvente at prosjektledere ønsker seg positive effekter, en forventning man som forskere bør 

være bevisste på. Samtidig er det viktig å lytte til informanters faktiske opplevelser og legge 



22 

 

forventninger til side. Vi ønsket å komme så nært fenomenet som overhodet mulig og åpnet 

derfor opp for at informantene kunne fortelle om eventuelle negative sider ved 

kompetanseløftet i intervjuet.  

2.6 Dataanalyse 

I en kvalitativ analyse har forskeren hensikt om å utvikle en organisert, detaljert, 

plausibel og transparent gjengivelse av mening av et fenomen fra datamaterialet (Larkin & 

Thompson, 2012). Analyseprosessen innebar dermed å identifisere sentrale meningsmønstre 

ved deltakernes opplevelse, som i IPA kalles for temaer (Smith et al. 2009). Det er opprettet 

retningslinjer for hvordan forskere kan gjøre dette (Smith et al. 2009). Samtidig oppmuntrer 

grunnleggerne av IPA til at forskere skal være kreative og fleksible i utførelsen av egen 

analyse (Eatough & Smith, 2017). Vi har derfor tatt utgangspunkt i analysetrinnene for IPA 

beskrevet av Smith og Osborn (2015) og tilpasset dem til vår studie. Analysen og utviklingen 

av temaer ble diskutert med vår veileder underveis i hele analyseprosessen. 

2.6.1 Transkribering 

Analysen av materialet begynte allerede i transkribering av hva som var sagt og 

hvordan (Smith & Osborn, 2015). Vi transkriberte egne intervjuer kort tid etterpå, for å 

komme nærme meningsinnholdet som informantene delte med oss. Alle intervjuene ble 

transkribert i sin helhet. Vi transkriberte intervjuene med et blikk for at det semantiske 

innholdet ble bevart. Dette gjorde vi ved å også transkribere lyder som latter, pauser og 

lignende. Vi valgte imidlertid å gjøre små endringer i transkripsjonene for å ivareta 

deltakernes anonymitet, integritet og øke tekstens lesbarhet.  

2.6.2 Gjennomlesning av transkripsjonene og innledende 

kommentering 

Transkripsjonene ble i første omgang gjennomlest med fri kommentering av initielle 

tanker og ideer. Dette var viktig for å være bevisste på hvilke skjevheter vi satt med og 

minimere påvirkningen av disse på analysen videre. I andre omgang av gjennomlesningen, 

analyserte vi intervjuene hver for oss i dybden. Smith og kolleger (2009) anbefaler forskere å 

foreta innledende kommentering på flere nivåer. Vi valgte å benytte systematiske, innledende 

kommentarer på et deskriptivt og begrepsmessig nivå. Deskriptive kommentarer innebar 

sammenfatning av tekstens konkrete innhold, nært knyttet til datamaterialet i intervjuet. 



23 

 

Begrepsmessige kommentarer ble notert for å trekke ut et mer implisitt, dypere lag av mening 

fra det eksplisitte som deltakeren fortalte i intervjuet.  

2.6.3 Utvikling av gryende temaer 

Vi forsøkte deretter å sammenfatte de innledende kommentarene i det enkelte intervju 

til gryende temaer. Disse temaene beveger kommentarene til et høyere abstraksjonsnivå, hvor 

vi tok i bruk psykologisk terminologi i større grad. Dette gjorde vi ved å gruppere de 

innledende kommentarene i meningsfulle klustre som vi fortolket at handlet om det samme. 

Det ble nødvendig å gå tilbake til den originale teksten flere ganger for å berike 

meningsdannelsen, utfylle forståelsen av konseptene, og forankre temaene i informantenes 

bidrag. På dette stadiet ble vi påvirket av transkripsjonen som helhet og egen forforståelse. Vi 

fikk på denne måten en lang liste over gryende temaer fra det enkelte intervju. Vi gjorde dette 

først hver for oss, og gikk deretter sammen og diskuterte alle våre kommentarer og forslag til 

gryende temaer. Vi forsøkte å diskutere og utforske hverandres ulike perspektiver og 

tolkninger, for så å komme frem til en felles forståelse.  

Analyseprosessen skissert frem til nå ble gjentatt for de neste intervjuene hver for seg. 

Vi forsøkte å legge funnene fra foregående intervju til side og gå inn i den enkelte deltakers 

opplevelse med et mest mulig åpent sinn. Samtidig var vi informert av tidligere intervjuer, 

noe som gjorde det mulig å identifisere hva som var nytt og annerledes i de etterfølgende 

intervjuene, og samtidig finne temaer som utdypet de tidligere temaene. Dette resulterte i 10-

20 individuelle gryende temaer fra hver enkelt informant. De gryende temaene, innledende 

kommentarer og tilhørende sitater ble listet opp i en tabell for å skaffe oversikt over materialet 

2.6.4 Sammenhenger mellom gryende tema på tvers av intervjuene 

Da vi hadde analysert og funnet gryende temalister for alle syv intervjuer, begynte vi å 

lete etter mønstre på tvers av disse. Denne integreringsprosessen innebar en sammenligning 

mellom de ulike temalistene og de ulike analysenivåene. Målet var å komme frem til 

overordnede temaer på tvers av intervjuene. Vi forsøkte å abstrahere klustre av mening fra de 

gryende temaene som gikk igjen i de syv intervjuene. Samtidig måtte vi være sikre på at de 

nye abstraherte temaene var tilstrekkelig forankret i datagrunnlaget, og fanget opp essensen i 

informantenes delte erfaringer. Dette innebar en sorteringsprosess, hvor vi gikk tilbake til 

teksten og vurderte likheter og forskjeller mellom temaene. Vi diskuterte ulike mønstre og 

måter å forstå sammenhenger mellom intervjuene. Etter å ha funnet hvilke gryende temaer 
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som gikk igjen i intervjuene, begynte vi å gruppere disse sammen på bakgrunn av 

konseptuelle likheter, og ga hvert kluster av gryende temaer en deskriptiv merkelapp som 

hovedtema og en liste over undertemaer som fanget opp nyansene innad i hvert enkelte 

hovedtemaet (Smith & Osborn, 2004).  

Videre i analyseprosessen ble det tydelig at det var et tema som gjennomsyret alle 

hovedtemaene. Dermed gikk vi til litteraturen om Grounded Theory, og trakk inn begrepet 

kjernekategori (Glaser & Strauss, 1967; Charmaz, 2006). Grounded Theory er en nært 

beslektet analysetilnærming som også bygger på fenomenologisk epistemologi og induktiv 

analyse. Forskere med denne tilnærmingen abstraherer gjerne laverestående kategorier til en 

eller flere overordnede kjernekategorier som spesifiserer forholdet mellom dem. 

Kjernekategorier i Grounded Theory skal samtidig være godt forankret i datamaterialet 

(Hallberg, 2006).  
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3 Resultater 

Formålet med studien var å utforske hvordan miljøterapeuter opplevde at et psykologisk 

kompetanseløft påvirker dem i arbeidet med barnevernsbeboere med 

spiseforstyrrelsesproblematikk. Analysen resulterte i én overordnet kjernekategori og fire 

hovedtemaer med 12 undertemaer. Tabell 1 viser en oversikt over sammenstillingen av 

resultatene, samt antall miljøterapeuter som er representert i hvert undertema. 

 

Tabell 1. Kjernekategori, hovedtemaer, undertemaer og antall miljøterapeuter med temabeskrivelse 

Kjernekategori: Økt trygghet 

Hovedtema med undertema Antall informanter 

1. Tilegnelse av noe nytt 

A) Transparent kommunikasjonsstil 7 av 7 

B) Målrettet miljøterapi 7 av 7 

C) Bevissthet på brukermedvirkning 5 av 7 

D)Økt kunnskap om spiseforstyrrelsesproblematikk 5 av 7 

E) Konkrete verktøy 5 av 7 

2. Utvikling i rollen som miljøterapeut 

A) Økt relasjonskompetanse 7 av 7 

B) Selvrefleksjon og evne til å tåle ubehag 5 av 7 

C) Bevissthet over kompleksitet i egen rolle 4 av 7 

3. Strukturelle forhold muliggjorde kompetanseutvikling 

A) Praksisnær veiledning 7 av 7 

B) Rollespill 5 av 7 

C) Fagseminarer 6 av 7 

4. Felles prosjekt 

A)Felles teoretisk forankring og mer samkjørt personale 7 av 7 

 

I fremstillingen benytter vi begreper for hvor mange av informantene som uttalte seg 

om det samme. Syv av syv informanter betegnes som alle. Der det er fire eller flere benyttes 

betegnelsen flesteparten eller de fleste. Der det er to til tre benyttes noen. Det å anvende 

tallfestede begreper er inspirert av Consensual Qualitative Research (Hill et al. 2005). 

Begrepene og deres tilhørende tallverdier har ikke hovedsakelig til hensikt å kvantifisere 

forekomsten av fenomener, ettersom hver enkelt informants opplevelse betraktes som viktig 

for forståelsen av ulike nyanser ved fenomenet uavhengig av frekvensen. De tallfestede 

begrepene er allikevel tatt med for å illustrere mulig variasjon og likheter i utvalget, og gir et 

bilde av hvordan funnene er forankret blant informantene. 
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3.1 Hovedtema 1: Tilegnelse av noe nytt 

Alle informantene fortalte at de opplevde å ha tilegnet seg noe nytt underveis i 

kompetanseløftet, både i form av ny teoretisk kunnskap og nye fremgangsmåter. “Tilegnelse 

av noe nytt” har fem undertemaer som fanger opp det viktigste som miljøterapeutene 

opplevde å ha fått fra kompetanseløftet. Kort oppsummert opplevde miljøterapeutene at fikk 

en transparent kommunikasjonsstil, økt bevissthet på miljøterapeutiske valg, økt bevissthet på 

brukermedvirkning, økt kunnskap om spiseforstyrrelsesproblematikk samt terapeutiske 

verktøy. Undertemaene gjennomgås nedenfor med illustrerende sitater fra intervjuene.  

3.1.1 1A: En transparent kommunikasjonsstil 
Alle informantene vektla en opplevelse av å ha tilegnet seg en transparent 

kommunikasjonsstil i løpet av kompetanseløftet. De beskrev dette som å være mer åpen, 

undrende, tenke høyt, vise usikkerhet, fortelle om egne bekymringer og å ta en ikke-vitende 

tilnærming overfor ungdommene. Informantene fremhevet ulike nyanser ved den transparente 

kommunikasjonsstilen som har påvirket måten de arbeider på. De fleste understrekte at den 

transparente kommunikasjonsstilen var en måte å vise omsorg på, at den reduserte skam, 

normaliserte følelsesuttrykk og trygget ungdommene.  

Det er viktig å dele sin bekymring og være spørrende og sånn, og hele tiden trygge 

dem på at de kan komme til oss hvis de har behov for det, og det viser seg jo at har effekt da - 

at de kommer jo faktisk, selv om det er mange ting som er vanskelig, at de kommer tilbake til 

oss på en måte, at de føler seg trygge da.  

Sitatet over viser hvordan informantene opplevde at det å være åpne og nysgjerrige på 

ungdommenes indre liv, skapte trygghet hos ungdommene. De fleste av miljøterapeutene 

fortalte dessuten at de opplevde at det å modellere åpenhet rundt psykiske vansker bidro til at 

ungdommene ble mer tilbøyelige til å henvende seg til dem ved vanskelige opplevelser. En 

annen miljøterapeut trakk frem at en transparent kommunikasjonsstil var en nyttig tilnærming 

for å snakke om psykiske lidelser og for å hjelpe ungdommen med å skille mellom egne og 

miljøterapeutens tanker, slik: 

Den holdningen om å tilnærme seg ungdommens problematikk, å tørre å bruke seg 

selv mye mer (...) Et eksempel er at jeg sier sånn (i veiledning), “jeg er så redd fordi 

ungdommene er så skjøre, at hvis jeg kommenterer det eller spør om det så vil de ta det som 

avvisning”. Og da er det sånn, “Ja kan du ikke si det da?” “Nå skal jeg det, og så tenker jeg 

samtidig at jeg er redd du skal tro at det betyr at jeg ikke vil være med deg. Det gjør det ikke. 

Det kan hende at du fortsatt tror det, selv om jeg nå går”.  
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Dette sitatet belyser miljøterapeutens opplevelse av en endring i egen tilnærming til 

psykiske vansker. Informanten beskrev at en mer transparent kommunikasjonsstil medvirket 

til økt trygghet rundt å snakke om ungdommens problematikk hos miljøterapeuten. 

Informanten beskrev hvordan hun inviterte ungdommen inn i en refleksjonsprosess gjennom å 

innta en åpen holdning. Videre opplevde noen av miljøterapeutene at en transparent 

innfallsvinkel var en befriende måte å jobbe på hvor en kunne bruke mer av seg selv og tørre 

å gjøre feil: “Det er ikke så farlig om en begynner å grine. Så lenger en snakker om det. Det å 

være åpen. Det har vært en befriende måte å jobbe på.” Sitatet illustrerer hvordan 

informanten opplevde at en transparent kommunikasjonsstil også innebar å kunne vise egne 

følelsesmessige reaksjoner overfor ungdommene. Hun uttrykte at hun gjennom dette kunne 

fremstå som en god rollemodell for å tåle og regulere følelser. I tillegg, opplevde informanten 

at dette kunne normalisere og ufarliggjøre følelsesuttrykk.  

3.1.2 1B: Målrettet miljøterapi  

Alle informantene rapporterte videre om en opplevelse av å ha fått en økt bevissthet 

rundt miljøterapeutiske tiltak fra teori og diskusjon, som i sin tur bidro til mer målrettet 

miljøterapi. De ga beskrivelser av til dels overlappende, men også særegne opplevelser av hva 

målrettet miljøterapi innebar for dem i denne sammenheng. En felles opplevelse hos 

informantene var at de fikk redskaper til og en arena for å reflektere over hva som er 

hensiktsmessig miljøterapeutisk praksis fra kompetanseløftet. De fleste fortalte om en økt 

refleksjon over miljøterapeutisk rasjonale og praksis, samt bedre evne til å tilpasse 

miljøterapeutiske grep til ungdommen. En miljøterapeut fortalte: 

Ting er jo ikke tilfeldig og vi jobber jo ikke helt vilkårlig. Det er jo tydelig at det er en 

rød tråd i det vi driver med. Det kommer ofte frem i sånne typer seminarer (...) Man får 

reflektert litt mer om hva vi driver med, måten vi gjør det på og teoriene vi støtter oss litt på. 

Miljøterapeuten over opplevde at hun har fått et rasjonale for hvordan de arbeider 

gjennom refleksjon med kollegaer, samt fra økt teoretisk kunnskap. Videre beskrev en 

informant hvordan kritiske spørsmål i veiledning fikk henne til å reflektere selv over den 

miljøterapeutiske praksisen:  

Det er fort gjort at man kommer litt inn i den samme tralten da. Det at det kanskje blir 

stilt spørsmål ved en del ting som vi da kanskje har gjort eller gjennomført lenge (...) da kan 

man da selv få tenkt litt gjennom hvordan vi selv gjør ting og gjennomfører ting, kanskje det 

går an å gjennomføre det på en annen måte da eller prøve noe nytt? 
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Sitatet over belyser hvordan de fleste av miljøterapeutene opplevde å ha tilegnet en økt 

bevissthet på fastlåste mønstre og økt refleksjon over nye tiltak. I tillegg beskrev noen av 

miljøterapeutene hvordan de jobbet mer målrettet ved å tilpasse tiltak til ungdommenes 

følelsesintensitet, problematikk og utviklingsnivå. En informant beskrev hvordan hun arbeidet 

mer målrettet ved å tilpasse timing av de utviklingsrettede samtalene med ungdommen, slik: 

“Det er jo vanskelig å komme inn i en samtale når de har det så vanskelig (...) heller ta den 

samtalen når de har det bra på en måte eller når man kjører en tur eller ler.” 

3.1.3 1C: Økt bevissthet på brukermedvirkning 
De fleste av informantene fortalte også om å ha fått økt bevissthet på hvordan de kan 

trekke ungdommen inn i arbeidet. Noen fortalte at de opplevde det som nyttig å reflektere 

høyt med ungdommen om utfordrende situasjoner. Videre vektla noen at de i større grad enn 

før spurte ungdommen hvordan de som miljøterapeuter kunne være bedre hjelpere for å 

forebygge og håndtere vanskelige hendelser. De fleste fortalte at en transparent 

kommunikasjonsstil på denne måten har bidratt til brukermedvirkning. Sitatet under belyser 

hvordan en informant opplevde at å tenke høyt rundt ulike utfordringer sammen med 

ungdommen kunne åpne opp for ungdommenes forslag til løsninger.  

Å liksom undre seg høyt med ungdommen, og ikke tenke at man må komme med et svar 

som er riktig i en situasjon på en måte. Og det føler jeg at vi har lært veldig mye i 

veiledningene (...) Hvordan skal vi løse dette her? Ofte er det jo veldig mange ungdommer 

som har tanker om det selv. 

Sitatet under belyser hvordan en miljøterapeut opplevde at hun lærte å snakke med 

ungdommene om å finne egne løsninger til å motarbeide uhensiktsmessige strategier for 

følelsesregulering. Informanten vektla samtaler med ungdommene om forebyggende tiltak, 

tidlige tegn, samt å få hjelp av ungdommene til å vite hvilke behov de har i etterkant: 

Det er jo da det kan skje en endring, når de selv kan komme fram til det (...) når 

ungdommene føler at ting blir vanskelig - snakke med dem om hva de kan gjøre i forkant for 

at det ikke skal måtte skje da, både hva de kan gjøre og hva vi kan se etter (...) og om 

hendelsen er ute da, hva man da gjør. 

Noen av miljøterapeutene opplevde at de i økt grad inviterte ungdommene til å reflektere over 

hvordan de ønsker å bli møtt når de har det vanskelig. Videre, opplevde de fleste at de i økt 

grad brukte en vanskelig hendelse som en læringssituasjon ved å spørre ungdommen om 

hvordan de kunne bli bedre hjelpere, slik denne informanten belyser i følgende sitat:  
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Noe som jeg har brukt mye da, er etter en situasjon og når de har roet seg eller senere 

så “hva kunne jeg gjort bedre i situasjonen? 

3.1.4 1D: Økt kunnskap om spiseforstyrrelsesproblematikk 
De fleste av informantene rapporterte videre at de tilegnet seg økt kunnskap om 

spiseforstyrrelsesproblematikk og at de følte seg tryggere på å møte dette i praksis. 

Flesteparten av informantene vektla en opplevelse av å ha fått en ny forståelse for 

underliggende mekanismer ved symptomuttrykk hos unge med 

spiseforstyrrelsesproblematikk. I tillegg opplevde de å ha fått en bredere forståelse for 

symptomenes følelsesregulerende funksjon. Noen informanter trakk linjer mellom ulike 

problemer som uttrykk for de samme underliggende mekanismene, blant annet selvskading, 

overspising, oppkast og rusmisbruk. En informant beskrev at hun gjennom økt forståelse, så 

ungdommenes atferd i et nytt lys slik: 

Jeg føler jo det her har vært med på å heve kompetansen min i spiseforstyrrelser, 

selvskading og ja ulike diagnoser vi har vært igjennom, så har det på en måte løftet 

kompetansen vil jeg si, og meg som person, at jeg tør å spørre mer for det er egentlig ikke så 

farlig som man tror (...) Jeg føler jeg har lært mer om det følelsesmessig, altså hvorfor. 

Sitatet over belyser hvordan de fleste opplevde at økt kunnskap om 

spiseforstyrrelsesproblematikk bidro til at det opplevdes tryggere å møte dette i praksis.  

3.1.5 1E: Konkrete verktøy 
De fleste av informantene ga uttrykk for at de opplevde å ha fått et større repertoar av 

terapeutiske verktøy for å håndtere psykiske problemer i løpet av kompetanseløftet. Det har 

variert i hvor stor grad informantene har tatt i bruk konkrete verktøy fra kompetanseløftet i sin 

arbeidshverdag. De fleste av informantene som rapporterte å ha anvendt konkrete verktøy fra 

kompetanseløftet, vektla nytteverdien av huskekort og kriseplaner. En informant beskrev 

hvordan huskekort har vært nyttig for å komme i posisjon til utviklingsrettede samtaler og for 

å komme ut av vanskelige samtaletemaer i sitatet under. 

Der jeg kjenner at det her er det ikke hensiktsmessig å snakke om akkurat nå, så har 

jeg i det siste sagt det som står på den lappen og det er et eller annet med at “Nå kjenner jeg 

at denne samtalen ikke går noen vei fordi den fortsetter å gå i sirkel og jeg tror at vi skal 

snakke om dette litt senere”. (...) Det har gjort at jeg føler meg litt sikrere i de samtalene fordi 

nå vet jeg hva jeg skal si. 
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Sitatet over belyser videre hvordan noen av informantene opplevde at 

metakommunikasjon var gunstig for å bryte ut av fastlåste mønstre. I tillegg peker sitatet på at 

miljøterapeutene opplevde det å ha konkrete verktøy som trygghetsskapende i vanskelige 

samtaler. Videre vektla de fleste av miljøterapeutene nytten av å utvikle kriseplaner, både for 

ungdommen og for dem selv. Miljøterapeutene beskrev kriseplan som et terapeutisk verktøy 

som kunne fasilitere samarbeid med ungdommene gjennom å ha felles oppgaver og mål for 

hvordan de sammen kan håndtere ulike utfordrende situasjoner. Kriseplan ble beskrevet som 

et viktig verktøy som har bidratt til brukermedvirkning hvor miljøterapeuten har kunnet øve 

opp ungdommens problemløsningsevne, samt invitere til innsikt hos ungdommen. Sitatet 

under belyser hvordan noen av informantene opplevde at kriseplan var nyttig for å få 

ungdommene til å bli mer bevisste over egne behov, og bli enige om hvordan 

miljøterapeutene kunne møte disse på en hensiktsmessig måte: 

De har nok kanskje blitt litt mer bevisste på det selv og ja, at når de selv har vært med 

å lage en sånn kriseplan, så har de fått det litt mer integrert på en måte, så de er generelt 

ganske flinke til å be om en kjøretur eller en samtale eller en gåtur og sånn hvis de har behov 

for det”.  

3.2 Hovedtema 2: Utvikling i rollen som 

miljøterapeut  

Dette hovedtemaet belyser miljøterapeutenes opplevelse av å ha utviklet seg i rollen 

som miljøterapeut underveis i kompetanseløftet. Flesteparten av deltakerne vektla en 

utvikling i sin profesjonelle rolle, og rapporterte i mindre grad om personlig utvikling. Noen 

beskrev imidlertid også å ha utviklet seg mer personlig underveis. Noen av miljøterapeutene 

fortalte at kompetanseløftet har bidratt til en bevisstgjøring av personlige tilbøyeligheter, 

ressurser og utfordringer. Veiledning ser ut til å ha spilt en viktig rolle i dette. “Opplevelse av 

utvikling i rollen som miljøterapeut” har tre undertemaer som favner essensen av 

informantenes opplevelser. Temaene gjennomgås nedenfor med sitater fra intervjuene.  

3.2.1 2A: Økt relasjonskompetanse  
Alle informantene ga beskrivelser som pekte i retning av at de hadde fått økt 

relasjonskompetanse gjennom kompetanseløftet. Med “relasjonskompetanse” siktes det til en 

økt innsikt i relasjonelle prosesser, som det å bli bevisst eget og andres bidrag inn i relasjonen. 

De uttrykte at de reflekterte mer over hva ungdommene kunne vekke i dem og hvordan deres 

egne reaksjoner kunne invitere til ulike former for samspill. Samtidig fortalte informantene at 
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de har blitt mer bevisst på ikke å ta ungdommens følelser til sine egne. Miljøterapeutene 

fortalte at dette har styrket deres evne til å tåle ungdommens følelser. Relasjonskompetansen 

har gitt dem et rasjonale å jobbe ut ifra i møte med ungdommene for å kunne bidra til å skape 

nye og positive relasjonelle erfaringer. De følgende utsagnene beskriver ulike aspekter ved 

relasjonskompetanse og hvordan denne forståelsen har påvirket miljøterapeutene i arbeidet 

med ungdommene. 

Alle miljøterapeutene fortalte om det å skille eget og ungdommens bidrag inn i 

relasjonen, som et aspekt ved utviklingen av relasjonskompetanse. En informant beskrev dette 

slik: “Å minne seg på at det handler ikke om meg, ikke ta ting personlig. Det tror jeg er veldig 

viktig. Men samtidig ha en forståelse og for hva man selv bringer inn i det. Man skaper jo 

forutsetninger for hvordan andre reagerer.” Som utsagnet viser, opplevde informanten at det 

var viktig å plassere reaksjoner og følelser hos ungdommene framfor å ta deres følelser som 

sine egne. Samtidig reflekterte hun over eget bidrag inn i relasjonen og hvordan hun selv 

kunne fremprovosere ulike reaksjoner fra ungdommene. En annen beskrev å få økt empati og 

motivasjon for å hjelpe, gjennom å skille mellom egne og ungdommenes følelser: 

Hvis jeg kjenner meg håpløs eller bare oppgitt så kan jeg tenke at “ok men det er 

ungdommens følelser jeg kjenner på nå”. Og det er kanskje sånn ungdommene føler det, og 

da blir det jo mer sånn at jeg får den forståelsen og empatien for dem da, istedenfor at jeg 

blir sliten selv. (...) Jeg synes mer synd på dem da istedenfor at de bare blir kjeftet på, fordi 

man kan jo bli litt sur og irritert når man blir kjeftet på og må gå i forsvar.  

Sitatet over belyser miljøterapeutens opplevelse av at evnen til å skille mellom egne 

og ungdommens følelser kunne tjene flere funksjoner. Det kunne bidra til økt empati for 

ungdommen, økt evne til å stå i det vanskelige og at miljøterapeuten ble en tryggere 

omsorgsperson for ungdommen. I tillegg belyser sitatet hvordan informanten opplevde at 

følelser som hun kjente på i møte med den enkelte ungdommen kunne gi verdifull 

informasjon om ungdommens indre følelsesliv. Denne forståelsen kunne slik medvirke til økt 

motivasjon og evne til å hjelpe ungdommen framfor å komme i forsvar. En annen informant 

beskrev innsikt i egne relasjonsmønstre og følelsesreaksjoner og hvordan hun anvendte denne 

forståelsen til å jobbe med seg selv for å skape en god relasjon: 

Jeg husker at en ungdom, etter dag nummer to så tenkte jeg, “oi søren her må jeg 

jobbe med meg selv. Dette blir tøft”. Det handlet om meg, ungdommen minte meg sikkert om 

noen jeg ... det var ikke ungdommens feil liksom. Ungdommen kunne trigge meg, liksom vi 

fikk en kjemperelasjon, men traff mye i meg da. Men det er veldig fint da, at man kan faktisk 

tenke at her må jeg gjøre noe selv og ikke gå på ungdommen.  
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Et annet uttrykk for at miljøterapeutene opplevde at de har utviklet sin 

relasjonskompetanse, omhandlet en økt forståelse for at relasjonelle brudd og reparasjoner 

kan være et viktig terapeutisk grep i arbeidet med ungdommen. Noen av miljøterapeutene 

opplevde at de i større grad jobbet målbevisst med ungdommenes relasjonsvansker gjennom å 

forsøke å legge til rette for gode relasjonelle erfaringer. En informant snakket om hvordan 

utfordre relasjon uten å miste den, slik:  

Når de har en relasjon til oss da eller meg, så må de se at selv om vi har en liten 

konflikt så går det an å reparere det igjen da, at det blir fikset. Så når de har opplevd det 

mange ganger så kanskje det går bedre for dem i livet generelt. 

3.2.2 2B: Økt selvrefleksjon og evne til å tåle ubehag 
De fleste uttrykte at de har fått økt selvinnsikt, som i sin tur bidro til at de følte seg 

tryggere i rollen som miljøterapeut. Sentralt sto også en opplevelse av økt evne til å tåle 

ubehag, konflikt og utfordrende situasjoner. I tillegg har bevissthet på selvivaretakelse og 

grensesetting vist seg som et viktig tema for å forebygge utbrenthet og ha overskudd i 

arbeidet med beboerne. En miljøterapeut uttrykte at hun gjennom veiledning har fått innsikt i 

viktige personlige utviklingsområder. 

Du kan ikke bare jobbe til krampa tar deg, du orker ikke. Da blir du ikke en god mor, 

du blir ikke en god ansatt, du blir ikke en god kjæreste, du blir ingenting. Å få hjelp til å se at 

det er en dårlig vei. Du må sette foten ned for deg selv.  

Informanten over uttrykte at hun gjennom veiledning har blitt bevisst på personlige 

tilbøyeligheter, der selvivaretakelse var viktig for henne å jobbe med for å forebygge 

utbrenthet. En annen informant ga uttrykk for at grensesetting overfor ungdommen og det å 

tåle motstand og konflikt har vært viktig å jobbe med: 

Jeg har blitt ”flinkere” på en måte, til å sette grenser og stå i det som måtte komme. 

Jeg er ikke den som er mest glad i konflikter, men i den jobben så kommer man ikke utenom 

det alltid. Men jo, det med grensesetting og sånn, det føler jeg det har jeg lært en del om eller 

blir litt tryggere på det nå.   

Alle miljøterapeutene fortalte videre at de følte at de sto stødigere i vanskelige 

situasjoner: “Man blir stødigere, man står mer for det man gjør, og vet ikke, tåler mye, og vet 

hva man står i. Trygg rett og slett.”                                                        
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3.2.3 2C: Økt bevissthet på kompleksiteten i rollen som 

miljøterapeut 
De fleste av miljøterapeutene fortalte om økt bevissthet på kompleksiteten i egen rolle 

i arbeidet med ungdommen. De opplevde at de hadde ulike roller i møte med ungdommen, 

som måtte balanseres opp mot hverandre. Skal de være familiemedlemmer, venner, 

behandlere, fagpersoner eller ansatte? Hvor går grensen mellom å lytte til ungdommens 

ønsker og behov og samtidig måtte forholde seg til faste rammer og rutiner? Hva slags rolle 

og ansvar skal miljøterapeutene ha på systemnivå? Dette er noen spørsmål som 

miljøterapeutene har reflektert over og som beskrives i de følgende tekstutdragene. En 

miljøterapeut beskrev at personlig vekst i form av økt trygghet rundt grensesetting, har bidratt 

til å balansere rollen som en jevnaldrende venn og fagperson: 

Vi gjør liksom alt det som et normalt hjem gjør og vi må grensesette og de tingene her, 

så jeg føler jo at jeg på en måte har blitt tryggere i selve den grensesettingen da kanskje og 

vokst mye. De har jo ikke vært så veldig langt fra alderen min heller så jeg tror at jeg kanskje 

har blitt en bedre fagperson også. 

En annen informant beskrev å ha fått en mer utvidet rolleforståelse fra kun å være en 

omsorgsperson til å strekke seg mer over i en behandlerrolle, der en som miljøterapeut også 

kan bidra til terapeutisk endring: 

Vi er omsorgspersonene og det er ikke vi som skal ha det endelige 

behandlingsansvaret. Samtidig som en del av behandlingen foregår her allikevel. Og det å 

tørre å tenke at man har en mye større rolle i det, man er ikke bare omsorgspersonene heller.  

En annen beskrev balansen mellom behandler og omsorgsperson på en litt annen måte: 

Man kan ikke gå rundt å være behandler i fire døgn. Så da må man ha overskudd og 

ha lyst og være leken, tørre å ville være med ut, finne på ting, gjøre hyggelige ting og spørre 

om ting og være til stede da.  

Informanten over understreket at en viktig del av miljøterapeutrollen innebærer å være 

til stede over lengre tid, på en måte som strekker seg utover behandlerrollen. Rollen som 

miljøterapeut innbefatter at en må dekke flere ulike behov hos ungdommen. Informanten 

vektla at det er viktig å bidra til å skape positive opplevelser for ungdommen, framfor kun å 

jobbe målrettet med terapeutisk endring.  

Noen informanter beskrev også økt rolleforståelse i en større kontekst. De uttrykte en 

endring fra å være usikker på miljøterapeutens rolle i det helhetlige behandlingssystemet til en 
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opplevelse av mer tydelige, avgrensede roller og ansvarsområder på systemnivå. De beskrev 

en dreining mot bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten som følge av dette.  

3.3 Hovedtema 3: Strukturelle forhold muliggjorde 

kompetanseutvikling 

Alle informantene trakk frem ulike strukturelle forhold ved kompetanseløftet som var 

nyttige for å lære noe nytt (hovedtema 1) og for å utvikle seg som terapeut (hovedtema 2). 

Hovedtema 3 er delt i tre undertemaer som sammenfatter miljøterapeutenes opplevelser av de 

mest vesentlige strukturelle forholdene ved kompetanseløftet. Alle miljøterapeutene vektla at 

det var nyttig med praksisnær veiledning tilpasset den enkelte institusjonen. Noen trakk også 

frem at rollespill var en viktig form for modellæring og for å øve på vanskelige samtaler. 

Avslutningsvis nevnte de fleste at fagseminarer var interessante for å få repetert fagkunnskap 

og for å diskutere og dele erfaringer med andre institusjoner. 

3.3.1 3A: Praksisnær veiledning 
Alle vektla formen på veiledningen som viktig for egen kompetanseutvikling. De 

fremhevet at veiledningen var nyttig ved å være kontinuerlig, konkret, praksisnær og tilpasset 

til institusjonen. Miljøterapeutene rapporterte videre om en opplevelse av økt trygghet i sitt 

arbeid, der kontinuerlig veiledning ble trukket frem som en viktig bidragsyter. Informanten 

under beskrev hvordan veiledning var nyttig ved at den var kasusbasert og praksisnær, noe 

som bidro til økt trygghet i arbeidet:  

Det er et par timer annenhver uke og det er mer praktisk relatert og det er rettet 

direkte mot oss (...) og så får man det litt mer ned i praktiske eksempler i de veiledningene vi 

har da hvor vi diskuterer ofte caser om hvordan vi har det her (...) Vi står litt mer rustet i den 

problemstillingen vi står i, at vi blir tryggere på det vi gjør og at vi får delt erfaringer og blir 

veiledet parallelt med de seminarene.  

3.3.2 3B: Rollespill 

Videre fortalte de fleste miljøterapeutene at rollespill var viktig for deres 

kompetanseutvikling. Noen understreket rollespill som nyttig for modellæring, og for å trene 

på samtaler om psykiske vansker med utgangspunkt i en transparent kommunikasjonsstil. En 

informant fortalte at å observere veiledere demonstrere hvordan en kan håndtere vanskelige 

samtaler, var viktig modellæring: 
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Jeg tør kanskje å bare spørre direkte om ting litt mer fordi de (veilederne) har gitt 

mange eksempler på hvordan man spør, hva man sier, det blir veldig konkret og lett å følge. 

Jeg synes ofte jeg tenker på det i vanskelige samtaler. Jeg sier et eller annet som jeg har hørt 

de har sagt. 

Sitatet over belyser hvordan informanten opplevde rollespill som hensiktsmessig for å 

få spesifikke eksempler på hva man kan si og hvordan i utfordrende samtaler. En annen 

informant vektla personlig deltakelse i rollespill som en viktig del av kompetanseløftet 

ettersom hun opplevde dette som en god arena for å trene på vanskelige samtaler, som belyst i 

sitatet under.  

Det (rollespill) er jo vanskelig, men vi har jo gjort det en del ganger nå, så da synes 

jeg det hjelper gang på gang og så er det jo ofte med kollegaene (...) så da kan man jo tørre å 

spørre og så få litt feedback på hvordan et spørsmål er stilt (...) Det er lettere å stå i 

situasjonen og da for at man har flere verktøy å bruke, og forstå dem og hvordan de har det. 

Informanten over uttrykte at hun opplevde rollespill som utfordrende, men lærerikt i 

trygge omgivelser med kollegaer. Dessuten vektla hun nytteverdien av å få feedback fra 

kollegaer på egen fremtoning.  

3.3.3 3C: Fagseminarer 
De fleste av informantene beskrev fagseminarene fra kompetanseløftet som 

interessante. Derimot, var det bare noen som utdypet hvordan fagseminarene spesifikt har 

bidratt til kompetanseutvikling. Noen beskrev at det var nyttig med repetisjon av teori på 

fagseminarene, og at det var en arena for å diskutere og dele erfaringer med kollegaer fra 

andre institusjoner. En informant beskrev nytten av fagseminarer slik: “Holder motivasjonen 

oppe, at man får forfrisket ting, at man ja at ting ikke går i glemmeboka, den samme vante 

tralten da, at man er på ballen hele tiden da.” Sitatet belyser hvordan en miljøterapeut 

opplevde at hun verdsatte fagseminarer som et sted for å repetere fagkunnskap, for å holde 

seg oppdatert, fokusert og bevisst på å drive målrettet miljøterapi. Videre beskrev de fleste av 

miljøterapeutene at fagseminarer var en fin arena for å diskutere og dele erfaringer på tvers av 

institusjoner. En informant fortalte: 

Det synes jeg har vært veldig interessant når vi har vært med den andre institusjonen, 

at vi deler erfaringer og ja hører litt råd fra dem (...), diskutere litt hvorfor vi gjør det på en 

måte og de på en annen måte da, at man får litt mer grunnlag for hvorfor vi gjør ting. (...) for 

da blir man mye mer klar over det og i bedre stand til å hjelpe de da. 
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Som sitatet over viser, opplevde informanten at diskusjon på tvers av institusjoner 

kunne bidra til økt refleksjon om rammer og rutiner. De fleste opplevde at fagseminarer ga 

muligheten til å få råd fra miljøterapeuter fra andre institusjoner med lignende erfaringer, og 

at diskusjon om miljøterapeutisk praksis med kollegaer bidro til at økt bevissthet på 

miljøterapeutisk rasjonale. 

3.4 Hovedtema 4: Felles prosjekt 

Det fjerde og siste overordnede temaet omhandler miljøterapeutenes opplevelse at 

kompetanseløftet har vært et felles prosjekt for personalgruppen som helhet. Alle 

miljøterapeutene beskrev at kompetanseløftet har bidratt til at de har fått en felles teoretisk 

forankring med en felles terapeutisk holdning, problemforståelse og metode for å møte 

problematikken. De fleste vektla at dette har bidratt til at de i større grad enn tidligere drar i 

samme retning. Dette fortalte de at opplevdes som tryggere både for dem som enkeltpersoner, 

som personalgruppe og for ungdommen å forholde seg til. De fleste av informantene uttrykte 

videre at de opplevde å ha fått økt samhold, og at de sto bedre rustet i møte med utfordringer 

som følge av dette. “Felles prosjekt” har ett undertema som er beskrevet under. 

3.4.1 4A: Felles teoretisk forankring og mer samkjørt personale 
Alle informantene ga uttrykk for at kompetanseløftet har gitt dem en felles 

referanseramme og at de alle er blitt mer likt teoretisk forankret. Noen beskrev en 

tydeliggjøring av faste rammer og rutiner på institusjonen, som kunne bidra til større 

forutsigbarhet for ungdommene og mindre splitting av personalet. Videre opplevde de fleste 

at kompetanseløftet har medvirket til økt samhold og at personalgruppen dro i samme retning 

mot et felles mål. Alt dette så ut til å ha medvirket til økt trygghet for dem som 

personalgruppe og for dem som enkeltpersoner. En miljøterapeut beskrev at personalet har 

anvendt litteratur som kunne bidra til en felles teoretisk forankring: 

Og så er det sånn at vi bruker litt fra litteraturen, vi diskuterer litt. Vi har hatt 

personalmøter hvor vi går igjennom det kapitlet, og prøver å bruke det litt aktivt. Stadig 

repetere. Det har vært interessant. Da blir vi alle litt mer likt forankret, på en måte. Det er 

ikke farlig å tenke ulikt. Men ofte hvis en skal stå i noe, så er det greit å ha samme ståsted.  

Utsagnet over belyser miljøterapeutenes opplevelse av at de har anvendt faglitteratur 

fra kompetanseløftet sammen som grunnlag for å diskutere med hverandre og for å prøve ut 

nye ideer i praksis. Informanten vektla at det var viktig at alle i personalgruppen har samme 
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forankring i møte med ungdommenes utfordringer. Noen av miljøterapeutene uttrykte også at 

kompetanseløftet har bidratt til å samle dem som personalgruppe, på tvers av ulik alder og 

utdannelsesbakgrunn, slik denne informanten fortalte: 

Vi er veldig ulike både i alder og ikke minst i utdanning og sånn, vi har mange 

ufaglærte. Det er på tvers av utdanning og alder og alt. Så har vi blitt veldig mye mer samlet 

som personalgruppe. Det gjør at man som enkeltperson og gruppe står bedre rustet til å møte 

de utfordringene som kommer.  

Sitatet over belyser at miljøterapeuten opplevde at en følelse av økt kohesjon har 

bidratt til at det føles tryggere for dem som enkeltpersoner og som gruppe å møte 

utfordringene i arbeidet. I tillegg illustrerer sitatet hvordan noen av informantene opplevde at 

kompetanseløftet har bidratt til en trygghet om at alle i personalgruppen driver faglig 

forankret miljøterapi på tvers av utdannelsesbakgrunn. Gjennomgående opplevde de fleste av 

miljøterapeutene at prosjektet har gjort dem mer samkjørte. Denne informanten vektla 

betydningen av enighet rundt rammer og rutiner: 

Det er jo veldig viktig at vi er samkjørte på det som gjelder av innetider og diverse 

eller så er det fort gjort at det kan bli litt splittelse og ja, blant ungdommen, at det blir noen 

gode og noen slemme. (...) Det er mye tryggere for dem også hvis de vet at det gjelder det 

samme hos alle på en måte.  

Informanten over understreket betydningen av enighet rundt regler på institusjonen, 

slik at ungdommene ikke mottok motstridende beskjeder og ble usikre på hva de skulle 

forholde seg til. Dessuten belyser sitatet over hvordan dette også kunne bidra til å redusere 

splittelse av personalet og hindre at noen ble favorisert og andre deevaluert. De fleste av 

miljøterapeutene vektla videre en opplevelse av økt samhold i personalgruppen og at de har 

blitt mer bevisste på å støtte hverandre som kollegaer. En informant beskrev dette slik:  

Jeg tror vi har blitt flinkere til å backe hverandre opp. Altså enigheten i gruppa. Det 

er fint med et litt annet samhold kanskje. (...) det har vært veldig utskiftning i personalet før 

dette her da. (...) Det har vært mange nye, og det har vært fint å ha noe som man kan gro 

sammen på da  

En annen beskrev økt kollegial støtte i form av en bedret evne til å se hverandre som 

kollegaer og avlaste de som trengte det mest: 

Vi snakker om det i veiledning og. Hvordan kan vi ta vare på de andre ansatte da? Det 

er noen som får mer trykk enn andre uansett. Dette med avvisning, altså, og sånne ting. 

Hvordan vi kan støtte de? Og hvordan de som er favoritt blir spist opp, og det er veldig tungt.  
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3.5 Kjernekategori: Økt trygghet  

«Det har egentlig vært en trygging. Ikke bare en trygging som fagperson, men også 

trygging av en personalgruppe.» Som dette sitatet belyser, var gjennomgående funn i de fire 

hovedtemaene at alle miljøterapeutene opplevde at de hadde blitt tryggere gjennom 

kompetanseløftet. Informantene fortalte at de opplevde økt trygghet både hos seg selv som 

enkeltindivider og som personalgruppe. De beskrev trygghet på flere ulike måter, som for 

eksempel at de var mer robuste i møte med utfordringene, at de følte seg sikrere i vanskelige 

samtaler, tålte mer og sto stødigere i det som måtte komme. De fleste brukte også ordet 

“trygg” gjentatte ganger. “Økt trygghet” trådte frem som en overgripende “kjernekategori” 

ettersom det konseptuelt sett kan knyttes opp mot alle hovedtemaene i analysen. 

For det første beskrev informantene at de ble tryggere gjennom å ha lært nye måter å 

håndtere arbeidet med ungdommene med spiseforstyrrelsesproblematikk (hovedtema 1). 

Videre vektla miljøterapeutene at støtte og bekreftelse i veiledning og rollespill bidro til at de 

følte seg tryggere i arbeidet (hovedtema 2). Når det gjelder utvikling i rollen som 

miljøterapeut (hovedtema 3), uttrykte alle eksplisitt at de hadde beveget seg mot å bli tryggere 

miljøterapeuter og at de følte seg mer robuste i møte med de utfordringene i miljøterapien. 

Dessuten var kompetanseløftets organisering som et felles prosjekt sentralt for opplevelsen av 

økt trygghet hos personalgruppen som helhet (hovedtema 4). 
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4 Diskusjon 

4.1 Oppsummering av funn 

Formålet med denne studien har vært å utforske ulike aspekter ved miljøterapeuters 

opplevelse av et psykologisk kompetanseløft rettet mot spiseforstyrrelsesproblematikk i 

barnevernet. De syv informantenes opplevelser kan oppsummeres som fremstilt i figur 1.  

 

 

 

 Figur 1. Visuell presentasjon av funn 

 

På grunnlag av de fremlagte resultatene vil vi i denne delen av oppgaven diskutere 

hvordan opplevelsen av kompetanseløftet kan forstås i lys av litteraturen presentert i 

introduksjonen. I tillegg vil vi trekke inn relevant teori og forskning for å forstå og diskutere 

resultatene, opp mot forskningsspørsmålet. Først vil vi diskutere hva slags kompetanse 

miljøterapeutene opplevde å ha utviklet med grunnlag i hovedtema 1. Deretter vil vi diskutere 

hvordan miljøterapeutene opplevde at kompetanseløftet har fremmet ovennevnte utvikling 

med utgangspunkt i hovedtema 3 og 4. Videre vil vi diskutere hvordan informantene opplevde 

at kompetanseløftet har påvirket dem i deres profesjonelle rolle som beskrevet i hovedtema 2. 

Avslutningsvis vi diskutere kjernekategorien “økt trygghet” og betydningen av dette funnet.  
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4.2 Kompetanse til å forstå og møte beboere med 

spiseforstyrrelsesproblematikk 

Aleris-Sult samarbeidsprosjektet hadde som hensikt å heve kompetansen på 

spiseforstyrrelsesproblematikk hos miljøterapeutene. Som utdypet innledningsvis, kan 

kompetanse defineres som kapasiteten til å effektivt integrere fagkunnskaper, ferdigheter og 

holdninger i profesjonsutøvelsen gjennom refleksjon over hva som er hensiktsmessig praksis 

(Rosenvinge et al. 2004). Vi anser det som hensiktsmessig å diskutere Hovedtema 1. 

“Tilegnelse av noe nytt” i lys av denne inndelingen av definisjonen av kompetanse. 

Den nyervervede fagkunnskapen (undertema 1D) som miljøterapeutene opplevde som 

spesielt nyttig fra kompetanseløftet var i stor grad knyttet til en transdiagnostisk forståelse av 

spiseforstyrrelser og selvskading (Skårderud & Sommerfeldt, 2009b; 2013). I følge Benum 

(2014) kan teorier tilby en psykologisk forståelsesramme, som kan forebygge 

stressbelastninger, hjelpeløshet og utbrenthet i arbeidet med omfattende psykiske lidelser. 

Ved å forstå symptomenes følelsesregulerende funksjon uttrykte informantene at de følte seg 

tryggere på å møte dette i praksis. Reframing er et sentralt begrep i en familieterapeutisk 

fremgangsmåte (Haley, 1987) som kan videre belyse en slik opplevelse. I følge denne 

tradisjonen, vil det å endre måten familiemedlemmer forstår en atferd på også endre hvordan 

de responderer på den. Dette er et spesielt viktig funn, ettersom barnevernsbeboere ofte har 

erfaringer med at omsorgsgivere ikke tåler deres ubehag og slik har et særskilt behov for å få 

hjelp til følelsesregulering (Kinniburgh et al. 2017). Når ungdommen derimot opplever å bli 

tålt av andre over tid, kan det bli i stand til å tåle seg selv (Bath, 2015). 

Tilegnelsen av en ny tilnærming til psykiske lidelser i form av en transparent 

kommunikasjonsstil (undertema 1A), ble beskrevet som en bevisst deling av egne tanker og 

følelser og samtidig utforskning av beboernes indre verden som avgrenset fra eget sinn. Dette 

funnet kan på mange måter reflektere mentaliseringsbegrepet. Kompetanseløftet ble ikke 

kommunisert som kurs i mentaliseringsbasert miljøterapi. Imidlertid har kursutviklerne 

skrevet om mentalisering som forståelsesramme for spiseforstyrrelsesproblematikk i flere 

artikler (Skårderud & Sommerfeldt, 2009a; 2009b; 2013). Det er dermed ikke overraskende at 

mentalisering også gjenspeiles i våre funn. En transparent kommunikasjonsstil kan også 

overlappe med andre endringsmekanismer fra flere teoretiske perspektiver, slik som den 

terapeutiske fremgangsmåten selvavsløring fra humanistisk terapi (Farber, 2006). Gjennom å 

dele egne følelsesmessige reaksjoner med ungdommene, opplevde noen av informantene at de 
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kunne normalisere følelsesuttrykk, og være rollemodeller for å tåle å regulere følelser. 

Sammenfallende med dette indikerer studier på mentaliseringsbasert og humanistisk terapi at 

kontrollert deling av egne tanker og følelser er terapeutisk ved at det modellerer åpenhet og 

refleksjon og kultiverer tillit, genuinitet og empatisk forståelse (Henretty, Currier, Berman, & 

Levitt, 2014; Knox, Hess, Petersen & Hill, 1997; Skårderud & Sommerfeldt, 2013). Benum 

(2014) hevder på en annen side at idealet om transparens og å vise egen sårbarhet også har 

sine begrensninger. Hun påpeker at terapeuter ikke vil kunne tåle å være sårbare hele tiden og 

at dette kan øke risikoen for utbrenthet. Dessuten hevder hun at å vise sårbarhet ikke alltid er 

det beste for klienten, ettersom at klienten trenger å være i sentrum. Benum argumenterer 

dermed for at terapeuter bør etterstrebe en kontrollert og reflektert form for transparens, der 

en vurderer hva som er hensiktsmessig å dele med klienten.  

 De fleste av informantene fortalte videre om å ha fått økt bevissthet på 

brukermedvirkning (undertema 1C) gjennom å tenke høyt rundt utfordringer sammen med 

ungdommene. En transparent kommunikasjonsstil kan på denne måten også ligne på den 

familieterapeutiske tilnærmingen ikke-vitende posisjon (Anderson & Goolishian, 1992). 

Denne tilnærmingen omhandler å ta en nysgjerrig og undrende holdning som kan åpne opp 

for dialog og skape samarbeid. Videre opplevde miljøterapeutene at å ha tilegnet seg 

terapeutiske verktøy (undertema 1E) for å møte psykiske vansker også fremmet 

brukermedvirkning.. Miljøterapeutene beskrev at de i større grad greide å skape enighet om 

felles mål og oppgaver med den enkelte ungdom ved å utvikle en kriseplan sammen. Som 

beskrevet innledningsvis er enighet om felles oppgaver og mål er en sentral del av 

alliansebygging (Bordin, 1979). Kriseplan ble også beskrevet som et viktig verktøy for å øve 

opp ungdommens problemløsningsevne, samt invitere til innsikt hos ungdommene. Dette 

stemmer overens med tidligere forskning på pasienters opplevelser av kriseplan, hvor 

pasientene blant annet formidlet at utarbeidelsen av en kriseplan ga større innsikt i egen 

problematikk, egenkontroll, økt følelse av trygghet og sikkerhet (Engen, & Grav, 2018; 

Jørstad, 2015; Matarazzo, Homaifar, & Wortzel, 2014).  

Et annet terapeutisk verktøy som ble beskrevet som spesielt nyttig av noen var huskekort 

med eksempler på måter å snakke om vanskelige temaer. Informantene som vurderte dette som 

nyttig, ga uttrykk for at huskekort kunne hjelpe dem i å komme i posisjon til utviklingsrettede 

samtaler, bryte ut av fastlåste mønstre samt skape trygghet i vanskelige samtaler. Forskning 

indikerer at terapeuter med mindre erfaring er mer ytre drevet og har nytte av konkrete råd, 

teorier og modeller i det terapeutiske arbeidet, sammenlignet med mer erfarne terapeuter 
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(Rønnestad & Skovholt, 2003). Dette kan være en mulig forklaring på hvorfor huskekort ble 

mer tatt i bruk av noen enn andre. I implementering av kompetanseløft kan det dermed være 

viktig at veiledere tilpasser seg deltakernes ulike erfaringsnivåer.  

Resultatene pekte videre på at miljøterapeutene har fått økt refleksjon om hvordan 

ovennevnte kunnskaper, fremgangsmåter og holdninger om hensiktsmessig praksis, kunne 

integreres og slik bidra til en mer målrettet miljøterapi (undertema 1B). Arenaer for diskusjon 

og økt teoretisk kunnskap ser ut til å ha spilt en sentral rolle her. Dette funnet kan knyttes opp 

mot Skårderud og Sommerfeldts (2013) beskrivelse av refleksiv praksis, som skissert i 

introduksjonen. For våre informanter innebar dette økt refleksjon over hvilke terapeutiske 

tiltak som var hensiktsmessige og tilpasset til ungdommenes følelsesintensitet, problematikk 

og utviklingsnivå. Å skreddersy behandling til unges behov er en viktig del av evidensbasert 

praksis, som er definert som integreringen av forskning og klinisk kompetanse, samt hensyn 

til klientens karakteristikker, kultur og preferanser (APA, 2006). Barnevernsbeboere trenger 

miljøterapeuter som skaper et trygt miljø ved å ta hensyn til deres individuelle behov og 

tilpasser tiltak til deres utvikling og sosiale kontekst (Kinniburgh et al. 2017). 

4.3 Integrering av teori og praksis gjennom 

strukturelle forhold 

En stor utfordring ved tidligere kompetanseløft har omhandlet å integrere kunnskap og 

praksis. Til tross for at miljøpersonell lærer mer teori, har det vist seg å være begrenset hvor 

mye dette omsettes til praksis (Bræin et al. 2017; Røsdal et al. 2017; 2018). Som vi har sett 

indikerer resultatene våre at miljøterapeutene opplevde å ha tilegnet seg noe nytt gjennom 

kompetanseløftet i form av økt kunnskap, nye holdninger og fremgangsmåter i arbeidet med 

ungdommen (hovedtema 1). Miljøterapeutenes opplevelse av å ha utviklet en mer transparent 

kommunikasjonsstil i møte med ungdommen, at de jobbet mer målrettet og i større grad trakk 

ungdommen inn i arbeidet, er funn som kan peke i retning av overføring av kunnskap til 

praksis. Resultatene peker på at strukturelle forhold muliggjorde denne kompetanseutvikling 

(hovedtema 3) og som kan tenkes å ha bidratt til integreringen av kunnskap til praksis. 

I tråd med tidligere forskning på hva som fremmer profesjons- og 

kompetanseutvikling, vurderte alle miljøterapeutene veiledningen (undertema 3A) som av 

særdeles stor betydning (Orlinsky et al. 2001). Vår studie har videre bidratt med rike 

beskrivelser av hva miljøterapeutene opplevde som virksomme elementer i veiledningen. For 

det første trakk miljøterapeutene frem at de opplevde det som nyttig at veiledningen var 
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kasusbasert. Nytteverdien av kasusbasert veiledning samsvarer med forskning presentert i 

introduksjonen (Tourse, McInnis-Dittrich og Platt, 1999; Orlinsky et al, 2001). Flyvbjerg 

(2006) argumenterer videre for at kasusbasert læring i kombinasjon med teoribasert læring 

fremmer ekspertise. Han hevder at det er gjennom virkelighetsnært kasusarbeid at man kan 

utvikle et nyansert perspektiv på virkeligheten. Videre trekker han frem fenomenologiske 

studier på menneskelige læringsprosesser som indikerer at profesjonelle yrkesutøvere 

opererer ut fra internalisert og prosedural kunnskap som er basert på en stor mengde 

individuelle kasus fra ulike kontekster. Han fremhever at denne formen for kunnskap ikke kan 

oppnås kun gjennom akademisk, leksikalsk kunnskap fra lærebøker og lignende, men må 

utledes fra praktisk erfaring. Flyvbjerg hevder imidlertid ikke at akademisk kunnskap og teori 

er unødvendig, men at yrkesutøvere behøver begge læringsformene (2006). Samlet sett ser det 

ut til at tidligere litteratur støtter miljøterapeutenes opplevelse av den erfaringsbaserte 

kunnskapen fra kasusarbeid som viktig for både kompetanseutvikling og profesjonell 

utvikling (Flyvbjerg, 2006; Orlinsky et al. 2001; Rønnestad & Skovholt, 2003). Implikasjoner 

av dette kan være at praktisk erfaring og kasusarbeid er læringsformer som kan bidra til 

overføring av teori til praksis. Dessuten kan det at veiledningen tok utgangspunkt i aktuelle 

kasus som miljøterapeutene selv valgte, tenkes å ha bidratt til at veiledningen opplevdes 

tilpasset til den enkelte institusjonens behov. Dette kan betraktes som et viktig funn, ettersom 

en hovedutfordring ved tidligere kompetanseløft har omhandlet hvordan man kan utforme 

kompetanseløft som er tilpasset og relevant for alle som skal delta. 

I resultatene fremgår det videre at flere av miljøterapeutene fremhevet rollespill 

(undertema 3B) som viktig for kompetanseutvikling. Gjennom rollespill fikk miljøterapeutene 

for det første muligheten til observere veiledere, noe de opplevde som lærerikt. Dette 

samsvarer med tidligere studier som indikerer at observasjon og imitasjon av profesjonelles 

terapeutiske arbeid er en viktig form for modellæring (Williams et al. 2006; Rønnestad & 

Skovholt, 2003). Kunnskap som erverves gjennom arbeid med enkelte kasus vil kunne lette 

innlæringen, ved at erfaringen organiseres i hukommelsen som scener som så kan 

generaliseres til andre lignende kontekster. Forskning har indikert at kasusbasert læring videre 

kan omformes til implisitt, prosedural kunnskap som kan fremme evne til beslutningstaking i 

komplekse situasjoner (Eells et al. 2011; Eraut, 2006; Schank & Abelson, 1977; Oddli, 2013). 

Videre fikk miljøterapeutene mulighet til selv å ta del i rollespill der de også fikk motta 

tilbakemeldinger fra kollegaer. De rapporterte at rollespill både kunne være litt skummelt, 

men samtidig lærerikt. Litteratur på treningsprogrammer for terapeuter i mentaliseringsbasert 
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terapi indikerer at rollespill kan være en viktig arena på å øve opp klinikeres egen 

mentaliseringsevne i stressende situasjoner, da mange opplever rollespill som en 

angstprovoserende situasjon (Williams et al. 2006). Sett ut fra et større perspektiv kan det 

tenkes at rollespill kan bidra til å bygge bro mellom teori og praksis, ettersom det er en arena 

for å trene på å anvende kunnskapen til praksis.  

Når det gjelder forelesningene på fagseminarene (undertema 3C) indikerte resultatene 

at dette ikke ble vektlagt som like nyttig for alle miljøterapeutene. Dette funnet er ikke så 

overraskende når vi ser det i sammenheng med tidligere forskning som viser at de fleste 

terapeuter vurderer akademisk kunnskap som mindre betydningsfullt for profesjonell 

utvikling enn for eksempel direkte pasientkontakt og veiledning (Orlinsky et al. 2001). Med 

tanke på hva som fremmer og hindrer integrering av kunnskap og praksis, peker studier videre 

på at akademisk kunnskap, som kurs og litteratur alene er som regel ikke tilstrekkelig for at 

terapeutene anvender det de har lært i praksis (Orlinsky et al. 2001).  

På den annen side kan man spekulere i om miljøterapeutene kanskje ikke ville fått like 

mye ut av kompetanseløftet uten den teoribaserte kunnskapen. Teorier med sine forslag til 

forståelse er sannsynligvis viktige for terapeuten som skal ta i bruk ulike intervensjoner. De 

utgjør en forståelseshorisont som behandleren leser den kliniske situasjonen i lys av, og som 

virker inn på valg av terapeutiske fremgangsmåter (Oddli & Kjøs, 2013). Selv om flere av 

miljøterapeutene opplevde det som nyttig med konkrete verktøy og observasjon av 

profesjonelles terapeutiske fremgangsmåter, kan det i praksis oppstå uforventede situasjoner 

der spesifikke terapeutiske teknikker ikke vil være relevante å benytte. I slike situasjoner kan 

klinisk teori utgjøre et rasjonale for hvordan man kan gå frem. Dette uttrykkes også i 

resultatene der informantene beskrev en opplevelse av å ha fått et teoretisk rasjonale som gir 

rettesnor for de miljøterapeutiske intervensjonene. Skårderud og Sommerfeldt (2013) 

argumenterer for at miljøterapeutiske virksomheter bør være faglig begrunnet. De hevder at 

teorisvak miljøterapi kan være farlig da det raskt kan henfalle til praktisisme, der praktiske 

erfaringer blir fagideologien og at denne kan bli selvbegrunnende: “Vi gjør det slik her ... 

fordi det er slik vi gjør det her” (Skårderud & Sommerfeldt, 2013, s. 149). 

4.4 Kompetanseløft som et felles prosjekt 

Et interessant funn fra denne studien er at miljøterapeutene opplevde 

kompetanseløftets organisering som et felles prosjekt som viktig for implementering av 

kompetansen, som vi så i hovedtema 4 i resultatene. Miljøterapeutene fortalte for det første at 
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å gjennomføre kompetanseløftet sammen som personalgruppe ga økt samhold blant dem. De 

beskrev at det ga dem et felles begrepsapparat og en felles teoretisk forankring, som bidro til 

at de i større grad dro i samme retning. Lysgaard (1961) hevder at utviklingen av et felles 

prosjekt er avhengig av tre grunnleggende forhold: 1) opplevelsen av å stå overfor samme 

type problemer, 2) at alle identifiserer seg med gruppen og 3) muligheten for uformell 

interaksjon. Bø og Schiefloe (2007) viser også til nytten av felles læring som personalgruppe, 

og vektlegger at sosialisering i grupper fremmer internalisering av normer og verdier, samt 

identifisering av idealene som gruppen representerer. De hevder dette bidrar til å skape 

trygghet, forutsigbarhet og aksept i personalgruppen, noe som samsvarer med våre funn. Skår 

(2010) hevder videre at når kunnskapen som læres i gruppebasert kompetanseløft omsettes til 

handling hos den individuelle miljøterapeut, representeres de kollektive verdiene fordi den 

enkelte utøveren identifiserer seg med gruppen. I samsvar med dette indikerer en studie på 

kompetanseutvikling rettet mot sykepleiere, at veiledning og fagseminar i gruppesammenheng 

ikke bare ble en arena for tilegnelse av spesifikke kunnskaper og ferdigheter, men også en 

arena for sosialisering til profesjonsrollen (Valen, Ytrehus & Grov, 2011). På en annen side 

kan en fallgruve med gruppebaserte kompetanseprogrammer være at det sosiale samværet blir 

viktigere enn det faglige utbyttet (Stålsett, 2009). 

Det at miljøterapeutene deltok sammen på både fagseminarene og i veiledning ga dem 

muligheten til å stille hverandre spørsmål om miljøterapeutisk rasjonale og praksis. Dette 

samstemmer med tidligere forskning som peker på at gruppeveiledning gir en unik mulighet 

som kan fasilitere kritisk tenkning (Bernard & Goodyear, 2009; Lietz, 2009). Resultatene kan 

tolkes som at miljøterapeutene, gjennom et felles begrepsapparat og en transparent 

kommunikasjonsstil, oftere reflekterte høyt rundt den miljøterapeutiske praksisen, både i og 

utenfor veiledningen og seminarene. Det kan tenkes at kompetanseløftet som et felles prosjekt 

på denne måten bidro til en opplevelse av mer målrettet miljøterapi. Noe som er unikt ved de 

strukturelle forholdene til Aleris-Sult-prosjektet, var at fagseminarene foregikk med to ulike 

institusjoner. Flere opplevde at diskusjon på tvers av institusjoner fremmet refleksjon over 

miljøterapeutisk rasjonale, samtidig som de kunne få ideer fra hverandre om nye 

fremgangsmåter.  

Videre opplevde de fleste av informantene at de ble mer bevisste på å støtte hverandre 

som kollegaer. Rønnestad og Skovholt (2003) viser at et stimulerende og støttende 

arbeidsmiljø blant kollegaer påvirker den refleksive kapasiteten til den enkelte terapeut i møte 

med utfordringer i arbeidet. Felles begrepsapparat, rammer og rutiner, økt kohesjon samt 
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kollegial støtte ser dermed ut til å ha medvirket til økt trygghet for miljøterapeutene som 

personalgruppe og som enkeltpersoner. Litteratur peker på at gruppekohesjon er assosiert med 

bedre resultater. Rosenvinge og kolleger (2004) skriver blant annet at fagpersoner med 

manglende kompetanse kan utvikle seg raskt innenfor et støttende, inkluderende og 

intellektuelt nysgjerrig fagmiljø. Aamodt, Røsdal, Nesje og Larsen (2018) vektlegger også 

betydningen av å gjennomføre et kompetanseløft i gruppe. De påpeker at det i stor grad er 

barnevernsinstitusjoners samlede kompetanse og arbeidsmåte som trenger et kompetanseløft, 

fremfor de enkelte ansatte. De påpeker at en faktor med høy forklaringsverdi for barnevernets 

kompetansemangler er knyttet til høy turnover som skaper vansker med å bygge opp en 

kompetent og samlet personalgruppe. Økt trygghet og gruppekohesjon kan ifølge studier 

redusere høy turnover (Bachmann et al. 2016; Carpenter & Webb, 2012; Ross, 1983).  I likhet 

med dette opplevde de fleste av informantene at de ble mer bevisste på å støtte hverandre som 

kollegaer og avlaste de som trengte det mest. Noen beskrev også at kompetanseløftet har vært 

en felles plattform for utvikling på tross av mye utskiftninger i personalgruppen. 

4.5 Kompetanseløftets påvirkning på 

miljøterapeutenes profesjonelle rolle  

Flesteparten av deltakerne fortalte om en utvikling i sin rolle som miljøterapeut 

underveis i kompetanseløftet (hovedtema 2). Miljøterapeutenes utvikling mot å få økt 

relasjonskompetanse (undertema 2A) kan ses i lys av forskning på terapeututvikling, 

mentaliseringsteori og virksomme mekanismer i psykoterapi (Rønnestad & Skovholt, 2003; 

Allen & Fonagy, 2006; Hartmann, 2013). Flere av miljøterapeutene anerkjente fokus på 

relasjon som viktig i arbeid med ungdommen. Et kjennetegn ved profesjonelle, kompetente 

terapeuter er at de vurderer relasjonen som essensiell for klienters bedring (Rønnestad & 

Skovholt, 2003). Relasjonsbygging er mye beskrevet i forskning på virksomme mekanismer i 

terapi, der en god arbeidsallianse har vist seg som en av de viktigste prediktorene for et godt 

behandlingsutfall (Nocross & Lambert, 2011; Orlinsky, Rønnestad & Willutzki, 2004). 

Skårderud og Sommerfeldt (2013) fremstiller miljøterapi som nettopp relasjonsbehandling. 

De påpeker at miljøterapiens viktigste fokus er å anvende relasjoner til å hele relasjonsskader, 

som preger mange beboere i miljøterapeutiske institusjoner. 

Informantene i vår studie opplevde videre at de hadde fått en økt bevissthet og en 

bedret evne til å skille mellom eget og ungdommens bidrag inn i relasjonen, i form av 

følelser, tanker, forventninger og relasjonserfaringer. Et teoretisk begrep som kan reflektere 
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dette er mentalisering, som nettopp handler om det å forstå og skille mellom egne og andres 

mentale tilstander (Allen & Fonagy, 2006). Evnen til å skille mellom eget og andres bidrag i 

relasjonen er også mye omtalt innenfor psykodynamisk terapi, der det kan knyttes til 

begrepene, overføring og motoverføring. Kort forklart refererer overføring til pasienters 

ubevisste holdninger og relasjonserfaringer, som blir aktivert i møte med terapeuten. 

Motoverføring refererer til terapeutens reaksjon på pasientenes væremåte (Gullestad & 

Killingmo, 2013).  

Som en del av relasjonsbyggingen med ungdommen, opplevde informantene at det å 

jobbe med reparasjon av relasjonsbrudd var viktig. Dette har i litteraturen blitt beskrevet som 

empatisk svik (Kohut, 1984) og som alliansebrudd (Safran & Muran, 2000). Reparasjon av 

alliansebrudd vektlegges som en viktig alliansebyggende prosess (Safran & Muran, 2000). 

Safran, Muran og Eubanks-Carter (2011) argumenterer for at det er viktig at terapeuter er 

bevisst sitt eget bidrag til alliansebrudd, tar ansvar og reagerer på åpne og ikke-defensive 

måter. Denne prosessen kan også knyttes til en annen anerkjent virksom mekanisme i terapi, 

emosjonelle korrigerende erfaringer, som beskrevet i introduksjonen (Hartmann, 2013).  

Videre ga miljøterapeutene beskrivelser som pekte i retning av økt selvrefleksjon og 

evne til å tåle ubehag (undertema 2B). Informantenes utsagn indikerte at de hadde begynt å 

rette søkelyset mer innover seg selv, noe som kan begrepsfestes som introspeksjon og som 

omhandler bevisst selviakttakelse og rapportering om indre opplevelser (Teigen, 2015). Som 

vi har sett, ble veiledningen trukket frem som spesielt viktig for miljøterapeutenes utvikling 

og refleksjon rundt egen rolle. I tråd med dette har terapeututviklingsstudier også indikert at 

evne og vilje til refleksjon over spesielt personlige utfordringer i arbeidet fremmer 

terapeututvikling (Rønnestad & Skovholt, 2003). Resultatene pekte på at miljøterapeutene 

gjennom selvrefleksjon opplevde en økt evne til å tåle ubehag, motstand og konflikt i arbeidet 

med ungdommen. Et begrep som kan reflektere dette er negativ kapabilitet, som betyr evne til 

å tåle det uavklarte, forvirrende og vanskelige (Keats, 1899; Bion, 1962; Holmes, 2001). 

Noen av miljøterapeutene fortalte at de hadde blitt mer bevisst egne begrensninger, og at de 

hadde utviklet en bedret evne til å sette grenser både for seg selv og ungdommen. I 

overensstemmelse med informantenes opplevelser, viser litteraturen at profesjonelle 

terapeuter i større grad er bedre i stand til å regulere grenser og ansvarsområder enn 

nybegynnere, noe som er viktig for å forebygge utbrenthet (Rønnestad & Skovholt, 2003). 

Et annet kjennetegn ved profesjonelle terapeuter er en integrasjon av et personlig og 

profesjonelt selv (Rønnestad & Skovholt, 2003). Dette ble også beskrevet av noen 
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miljøterapeuter gjennom beretninger som pekte på økt bevissthet på kompleksiteten i egen 

rolle (undertema 2C). Flere fortalte om utfordringer knyttet til både å skulle romme rollen 

som profesjonell behandler og samtidig være en omsorgsperson. De beskrev hvordan de 

forsøkte å finne en balansegang mellom å være terapeuter som er tilgjengelige for å snakke 

om det vanskelige og omsorgspersoner som kan bidra til å skape positive opplevelser i 

hverdagen. Psykolog og fagsjef i Aleris barnevern, Thomas Høyseth hevder i likhet med 

dette, at det å skape nye og positive opplevelser for barn i barnevernsinstitusjoner er vel så 

viktig som å arbeide målbevisst med endring (Dønnestad & Dovran, 2018).  

4.6 Betydningen av å være trygg  

Det fremkom i resultatene at økt trygghet blant miljøterapeutene var et sentralt funn 

som var gjennomgående i alle temaene og som dermed ble fremstilt som en overordnet 

kjernekategori. Det har vært ulike forhold som har bidratt til økt trygghet, men hvilken 

betydning har det at miljøterapeutene har blitt tryggere? I følge Rønnestad og Skovholt (2003) 

er økt trygghet i møte med klientene et viktig kjennetegn ved kompetente terapeuter. Som 

skissert i introduksjonen, viser flere studier at mange barnevernsbeboere har opplevd 

omsorgssvikt tidlig i livet, noe som i flere tilfeller fører til at barnet ikke utvikler en trygg 

tilknytning til omsorgsgiver og får psykiske vansker (Jozefiak, et al. 2015; Müller, 2001; 

Skårderud & Sommerfeldt, 2016). Bowlbys (1969) tilknytningsteori postulerer at det er viktig 

barnet har en “trygg base” for å kunne utforske både omgivelsene og seg selv. I følge Bath 

(2015) er nettopp trygghet, relasjon og følelsesregulering tre sentrale grunnpilarer for 

utviklingsfremmende omsorg for traumatiserte barn og unge. Gjennom å gi økt 

trygghetsfølelse til beboerne vil man kunne dempe stressresponsen over tid, og gjøre dem i 

bedre stand til å ha tillit til andre, mentalisere og lære (Bath, 2015). Basert på den fremlagte 

forskningslitteraturen og våre resultater er det nærliggende å tenke seg at tryggere 

omsorgsgivere gir tryggere barnevernsbarn. Imidlertid kan vi ikke si noe sikkert om endring 

hos ungdommene, ettersom studien vår kun tok for seg miljøterapeutenes opplevelse. Likevel 

beskrev miljøterapeutene at de opplevde at ungdommene virket tryggere til å henvende seg til 

dem når de hadde det vanskelig. Noen tenkte at dette kunne henge sammen med det at de selv 

ikke var redde for å åpne opp for vanskelige samtaletemaer.  

Samtidig kan forskning på effekten av terapeuters selvforståelse nyansere betydningen 

av miljøterapeutenes opplevelse av økt trygghet i arbeidet med beboerne (Nissen-Lie et al., 

2010; 2013; 2017).. Et interessant funn av Nissen-Lie og kolleger (2010; 2013) indikerer at 
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det å tvile på seg selv som terapeut, såkalt profesjonell selvtvil, kan ha en positiv effekt på 

behandlingsutfall. Dette kan på en side tyde på at økt trygghet som miljøterapeut ikke alltid er 

optimalt. En annen tolkning av dette kan imidlertid være at selvtvil er en form for trygghet, 

ettersom det assosieres med en evne til å være åpen og reflektert rundt kompleksitet, 

utfordringer og usikkerheter i arbeidet, noe som er nødvendig for å kunne foreta seg viktige 

endringer (MacDonald & Mellor-Clark, 2014; Nissen-Lie et al. 2017; Rønnestad & Skovholt, 

2013; Tracey et al. 2014). I en senere studie fant Nissen-Lie (2017) at profesjonell selvtvil 

hadde høyest effekt når det var kombinert med høy personlig trygghet (Self-Affiliation) 

(Nissen-Lie et al., 2017). I tillegg fant de at lite selvtvil og høy personlig trygghet ga dårligst 

behandlingsutfall. Dette antyder videre at en overdreven trygghet hos miljøterapeuter som kan 

minne om hovmod, kan være skadelig for beboere. En form for trygghet som er karakterisert 

av åpenhet og ydmykhet, kan på en annen side være terapeutisk for beboere, fordi en tør å se 

egne svake sider og begrensninger og gjøre noe med det. Når miljøterapeuter er trygge nok til 

å reflektere over eget bidrag i utfordringer som oppstår i den terapeutiske relasjonen på en 

trygg, selvmedfølende måte, kan det også tenkes at dette vil legge til rette for utvikling og 

internalisering av en slik arbeidsmodell hos beboere (Nissen-Lie et al. 2017).  

4.7 Implikasjoner 

Det bruk av en kvalitativ metode har vi forsøkt å berike forståelsen av psykologisk 

kompetanseløft i barnevern som fenomen, som i sin tur kan bidra til å skape grunnlag for 

videre teoriutvikling (Smith et al. 2009). Med utgangspunkt i miljøterapeutenes egne 

beskrivelser av kompetanseløftet har vi fremstilt vår tolkning av hva de har trukket frem som 

betydningsfullt for sin profesjonelle utvikling. Funnene fra denne studien kan informere teori 

om kompetanseutvikling, veiledning og opplæring. Videre kan resultatene forhåpentligvis ha 

en mulig overføringsverdi for fremtidige utviklere av retningslinjer for, og implementeringer 

av, kompetanseheving i barnevern ved at de oppleves relevante og praksisnære (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

En utfordring ved kompetanseutvikling som vist i forskning er å integrere leksikalsk, 

eksplisitt fagkunnskap om modeller og teknikker, med prosedural, implisitt kunnskap i form 

av innøvde praktiske ferdigheter (Curry et al. 2005). Våre funn indikerer at det kan være 

nyttig med arenaer for å øve, slik som rollespill, parallelt med klinisk pasientkontakt og 

kasusarbeid i veiledning for å fremme prosedural kunnskap. Kasusbasert veiledning og 

rollespill kan ha en generaliserende kraft hvor den nye kunnskapen overføres til andre 
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lignende situasjoner og kliniske problemstillinger (Eraut, 2004; Flyvbjerg, 2006). Imidlertid 

er nettbaserte kurs utbredt i dag for å sikre at helsepersonell besitter grunnleggende og 

relevant kompetanse (Aasgard, 2017). På tross av at dette er en kostnadseffektiv form for 

kompetanseutvikling gir dette kun en kunnskapsform, mens man går glipp av potensialet i den 

praksisnære, kasusbaserte kunnskapen. 

Hva bør fremtidige kompetanseløft fokusere på for å utvikle best mulige hjelpere? Å 

vite hvilke strukturelle forhold som fremmer kompetanseutvikling og trygghet er viktig for å 

ha en kostnadseffektiv implementering, ellers vil det kunne føre til sløsing av tid og ressurser 

på å innføre elementer som ikke fungerer. Oppsummeringsvis indikerte resultatene at 

veiledning bør tilpasses til institusjonens kontekst og behov ved bruk av kasusarbeid, 

observasjon og modellæring, støtte og åpnende spørsmål, samt legge til rette for 

gruppediskusjoner om egnet praksis.  Videre bør veiledning kombineres med fagseminarer 

som gir miljøterapeutene et felles begrepsapparat samt arena for å diskutere hensiktsmessig 

miljøterapi på tvers av institusjoner. 

I tillegg bør utviklere av kompetanseløft anerkjenne verdien av å legge til rette for et 

felles prosjekt blant personalet for å styrke samholdet. Resultatene våre indikerer at å 

gjennomgå det samme programmet kan styrke fellesskapsfølelsen til personalgruppen, øke 

kollegial støtte og fremme en kultur der alle drar i samme retning. Videre ser det ut til at 

miljøterapeuter under opplæring kan ha utbytte av både konkrete verktøy og teoretiske 

innføringer. I følge tidligere forskning, vil dette også kunne bidra til at man kan møte 

miljøterapeutenes behov på ulike erfaringsnivåer (Rønnestad & Skovholt, 2003; Williams et 

al. 2006). Som Rosenvinge og kolleger (2004) poengterer, utøves kompetanseutvikling i en 

relasjon, og det må tas hensyn til nivået hos den som skal lære. Som veileder har man ulike 

roller knyttet til både å formidle i tillegg til å sette seg inn i ulike kontekster (Skagen, 2013). 

Sistnevnte krever fleksible veiledere. Videre bør fremtidige veiledere av helsepersonell 

fokusere på å skape et støttende miljø i veiledning og stimulere til refleksjon rundt egen rolle. 

Våre funn peker på at dette kan skape trygghet for miljøterapeuter til å reflektere over egne 

utfordringer og øke toleransen for ubehag, noe som kan synes å fremme læring og utvikling.  
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4.8 Metodekritikk og fremtidig forskning 

En av styrkene ved denne studien er det kvalitative designet som muliggjorde 

dybdeundersøkelse av et tema som det ikke er forsket på så mye tidligere. Med fokus på den 

ideografiske opplevelsen hos et utvalg av miljøterapeuter, rommer denne studien i større grad 

kompleksiteten ved dette temaet (Smith et al. 2009). Studiens styrker kan imidlertid også 

utgjøre dens begrensninger. Ved å vektlegge enkeltindividets opplevelse stilles det krav til 

individets evne til å uttrykke seg om sine erfaringer på en måte som forskeren kan reflektere 

over og tolke i analyseprosessen (Smith et al. 2009). I intervjuprosessen fortalte 

miljøterapeutene gjennomgående om en positiv opplevelse av kompetanseløftet, på tross av at 

vi også spurte om mindre nyttige aspekter. Det kan stilles spørsmål til validiteten ved dette, 

samt om informantene var påvirket av en motivasjon til å gi sosialt ønskelig svar. Enkelte 

nevnte derimot opplevelser om mindre nyttige aspekter ved programmet, uten at det var nok 

til at dette viste seg som en generell tendens eller mønster på tvers av utvalget. Videre 

fortolkes informantenes narrativer gjennom våre egne begrensninger som forskere. I tillegg er 

det ikke sikkert at opplevelsene formidlet i et utvalg av syv deltakere er stort nok til å 

betraktes som representativt for alle miljøterapeuter som arbeider i barnevern eller annet 

personell som mottar et kompetanseløft. Forskjeller blant informantene knyttet til 

utdannelsesbakgrunn, arbeidserfaring, relasjon til beboerne og varigheten av deltagelse i 

prosjektet kan ha hatt en betydning for deres opplevelse av endring og utvikling. Vi kan 

dermed ikke fastslå med sikkerhet hvor miljøterapeutenes opplevde endringer kommer fra.  

Studien har presentert miljøterapeuters opplevelse av endring på flere områder i deres 

arbeid. Vi kan imidlertid ikke vite om denne endringen vil vedvare. Dessuten kan vi ikke si 

noe sikkert om overføring av kompetansen til praksis. Selvrapportering av endret praksis hos 

terapeuter stemmer ikke alltid overens med observasjonsmålinger (Miller et al. 2004). For å 

måle dette mer nøyaktig må andre målemetoder tas i bruk, for eksempel gjennom observasjon 

ved institusjonen. Forslag til videre forskning kan dermed være å gjennomføre 

oppfølgingsstudier der man undersøker overføringen av kompetansen til praksis, endringer i 

arbeidsmåter over tid, og eventuelt beboeres opplevelse av endring.  
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5 Konklusjon 

Det er mangelfull kompetanse og trygghet blant miljøterapeuter til å imøtekomme 

psykiske lidelser i barnevernsinstitusjoner (Bachmann et al. 2016; Røsdal et al. 2017). En 

viktig psykologfaglig oppgave er derfor å utvikle og implementere programmer for å ruste 

miljøterapeuter med kompetanse til å møte dette. Denne studien tilbyr nyanserte perspektiver 

på hva som oppleves nyttig for mottakerne av et slikt psykologisk kompetansehevingstilbud. 

Gjennom denne oppgaven har vi forsøkt å besvare forskningsspørsmålet: Hvordan 

opplever miljøterapeuter at et psykologisk kompetanseløft har påvirket dem og deres arbeid 

med barnevernsbeboere med spiseforstyrrelsesproblematikk? Opplevelsen av et psykologisk 

kompetanseløft har vist seg å være et komplekst fenomen, med flere dynamiske, uatskillelige 

sider. Forskningsspørsmålet er imidlertid forsøkt besvart med fire hovedtemaer, 12 

undertemaer og én overordnet kjernekategori. Våre funn viser at miljøterapeutene i løpet av 

kompetanseløftet opplevde at: 1) de har tilegnet seg noe nytt, i form av fagkunnskap om 

spiseforstyrrelsesproblematikk, en transparent kommunikasjonsstil, bevissthet på 

brukermedvirkning, terapeutiske verktøy og en mer målrettet miljøterapi; 2) de har utviklet 

seg i rollen som miljøterapeut, i form av økt relasjonskompetanse, selvrefleksjon og 

bevissthet over kompleksiteten i egen rolle; 3) det var strukturelle forhold som muliggjorde 

kompetanseutvikling - praksisnær veiledning, bruk av rollespill og fagseminarer; og 4)  å 

delta på kompetanseløftet sammen utgjorde et felles prosjekt, som bidro til en felles teoretisk 

forankring og mer samkjørt personale. Samlet sett peker resultatene på at kompetanseløftet 

har bidratt til en opplevelse av økt trygghet for miljøterapeutene som enkeltpersoner og 

personalgruppe i deres arbeid med barnevernsbeboere med spiseforstyrrelsesproblematikk.  

Psykologer spiller en sentral rolle i den økte satsingen på kompetanseløft i 

barneverntjenesten. Vi håper våre funn kan ha nytteverdi for utvikling og implementering av 

effektive psykologiske kompetanseløft i fremtiden. Gjennom dette håper vi at psykologer kan 

bidra til en “trygging” av helsepersonell i møte med psykiske vansker. 
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Vedlegg 1: Intervjuguide 

Semistrukturert intervjuguide 
  

En studie av miljøterapeuters opplevelse av hvordan kompetanseløft påvirker deres arbeid 

med barn og unge med spiseforstyrrelsesproblematikk 

  

Inngår i hovedoppgave ved studentene Martine Dyran og Annika Søderholm, Psykologisk 

Institutt UiO 

  

Retningslinjer for intervjuguiden: 

  

Inklusjonskriterier: 

·Miljøterapeuter ved barnevernsinstitusjoner som deltar i et kompetanseløft fra Villa Sult 

·Deltatt i kompetanseløft fra Villa Sult minst 1 år  

  

Gjennomføring: 

På arbeidsstedet til informanten, eller annet egnet sted. Lydopptak forutsettes og informeres 

om på forhånd når avtale for intervju gjøres. 

  

Beregnet tid: 

Inntil 1,5 timer. 

  

Bearbeiding av data: 

Lydopptaket transkriberes så raskt som mulig etter gjennomført intervju. Kontekstuelle 

opplysninger som kan ha betydning for gjennomføringen og/eller tolkningen av dataene tas 

med i innledningen. All bearbeidet data anonymiseres, og lydfiler slettes når transkriberingen 

er ferdig. Transkriberte datafiler slettes når oppgaven er ferdig, senest i oktober 2018. 

  

Gjennomlesning: 

Informanten gis adgang til å lese eget intervju etter transkribering, samt å få tilsendt ferdig 

hovedoppgave dersom informanten ønsker det. 
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Intervju start 

Samtykke 

Start lydopptak. 

  

Intervjuet handler om kompetanseprogrammet dere er med på, det vil si seminarer og veiledning gitt 

av Villa Sult i tråd med Aleris-Sult modellen. Vi er interessert i å høre om deres opplevelse av dette 

kompetanseløftet så langt, og spesielt om dere opplever en endring i deres arbeid med 

barnevernsbeboerne. 

  

Demografiske variabler 

Alder: 

Utdanning: 

Stilling: 

Varighet stilling i Aleris barnevern: 

Varighet deltagelse i Aleris-Sult prosjektet: 

  

Om kompetanseløftet 

1. Hvis du skulle si noe helt spontant nå i begynnelsen, hva ville du løftet frem fra din opplevelse og 

erfaring med seminarer og veiledning fra Villa Sult? 

  

2. Kan du si noe om hvordan du opplever at kompetanseløftet påvirker arbeidet med ungdommene? 

Trekk gjerne frem noen eksempler, ikke navn. (Utdyping: opplevelse av virksomme elementer for 

endring. Hva gjør du annerledes nå enn før? Hvordan da? Før vs. nå? Har kompetanseløftet endret noe 

i din tilnærming til måten å jobbe på? Har det gjort noe med din måte å tenke på? Hvordan da? Hva 

virker/virker ikke?) 

  

3. Hva opplever du at du har hatt mest nytte av kompetanseløftet? 

  

4. Hva opplever du at du har hatt minst nytte av kompetanseløftet? 

  

Om opplevelse av endring hos miljøterapeuten 

5. Hvordan vil du si du har endret deg personlig underveis i kompetanseløftet? 

  

6. Opplever du at din erfaring med kompetanseløftet har påvirket din identitet/rolle som miljøterapeut? 

(Hvordan, eksempler? Før vs. nå) 

  

7. Kan du si noe om din opplevelse av om arbeidsmiljøet/det kollegiale samarbeidet har endret seg i 

løpet av kompetanseløftet så langt? (Har det påvirket arbeidsmiljøet på noen måte/Hva har 

kompetanseprogrammet gjort med personalet og samarbeidet dere imellom?) 

  

8. Kan du si noe om din opplevelse av om pasienter har endret seg etter at du startet å delta i Aleris-

Sult-prosjektet? (Utdypning: Ser du en forskjell hos pasientene nå etter at du har vært gjennom 

kompetanseløftet sammenlignet med før kompetanseløftet? Hvordan var det før vs. nå? Hva har skjedd 

underveis? Eksempler?) 

  

9. Har du andre betraktninger du vil ha med til slutt? 

Intervju slutt 
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Vedlegg 2: Invitasjon og Samtykkeskjema 

Annika Søderholm                             Martine Dyran                                           Hanne Weie Oddli 
psykologstudent UiO                          Psykologstudent UiO                                Psykolog UiO 
anniksod@student.sv.uio.no            martindy@student.sv.uio.no                    hanne.oddli@psykologi.uio.no 

           

Informasjon og forespørsel om deltagelse i studie ved Psykologisk Institutt, UiO 

Formål: Utforske miljøterapeuters erfaringer med seminarer og veiledning fra Villa Sult 

  

Kjære kollega, 
Du er invitert til å delta i en kvalitativ studie som inngår i vår hovedoppgave ved Psykologisk Institutt, 

Universitetet i Oslo. Veileder er psykolog og førsteamanuensis Hanne Weie Oddli, UiO, og studien gjøres i 

samarbeid med psykiater og professor Finn Skårderud, psykolog Bente Sommerfeldt og psykolog Kari Graver 

ved Institutt for Spiseforstyrrelser Villa Sult. 

  

Hvorfor forske på dette? 
Miljøterapi er i dag et lite beskrevet og dokumentert felt i forskningslitteraturen. 
Samarbeidsprosjektet mellom Villa Sult og Aleris Barnevern tar sikte på å heve det faglige nivået i barnevernet 

der miljøterapeuter vil få opplæring i kunnskap om spiseforstyrrelsesproblematikk gjennom fagseminarer og 

psykologveiledning. Målet med denne studien er å få økt forståelse for hvordan miljøterapeuter opplever et slikt 

kompetanseløft og om det påvirker deres miljøterapeutiske praksis. 

  

Hvem kan delta? 
Miljøterapeuter ved barnevernsinstitusjoner som deltar i veiledning og fagseminarer i regi av Villa Sult og som 

har deltatt på dette i minst et halvt år. 

  

Hva vi ønsker av deg som informant: 
Dersom du er villig til å delta, vil informasjonsinnhenting foregå gjennom et semistrukturert intervju på din 

arbeidsplass eller annet egnet sted i februar 2018. Varighet er inntil en og en halv time og det tas lydopptak av 

intervjuet. Temaene omhandler dine erfaringer som miljøterapeut under opplæring av Villa Sult, opplevelse av 

eventuell personlig utvikling, endring i kollegialt samarbeid, yrkesmessig utvikling og endring i relasjonen med 

beboerne. 

  

Hvilke valg har du? 
Det er frivillig å delta. Du kan når som helst trekke deg uten å oppgi en grunn. 

  

Hvordan vil informasjonen bli brukt? 
Lydfilen transkriberes og anonymiseres av oss og lydfil og annet personidentifiserende datamateriale slettes ved 

prosjektets slutt i oktober 2018. Dataene brukes som grunnlag for vår hovedoppgave med utgangspunkt i 

kvalitativ analyse. Som informant kan du få tilsendt det ferdige transkriberte intervjuet til gjennomlesning og 

godkjenning dersom du ønsker det. Du kan også få tilsendt den fullstendige hovedoppgaven hvis ønskelig. 

  

Vennligst ta kontakt med undertegnede dersom du kan tenke deg å dele dine viktige og unike erfaringer. 

  

Med vennlig hilsen Martine Dyran og Annika Søderholm 

                                                                                        

Underskrift, Dato ___________________________________________________________ 
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Vedlegg 3: REK 
VÅR REF.NR.: 2017/2333 B 

 
 Hei, 

 
 Vi viser til fremleggingsvurdering for prosjektet «Kompetanseløft i  miljøterapi: Hvordan møte og 

forstå barnevernsbeboere med spiseforstyrrelsesproblematikk. En kvalitativ studie om miljøterapeuters 

opplevelse av psykologisk kompetanseløft», mottatt 28.11.2017. 

 
 I skjema og vedlagt prosjektbeskrivelse fremkommer det at prosjektet har som følgende formål: 
 «Å få innsikt i hvordan økt psykologisk kompetanse påvirker endringsprosesser hos miljøterapeuter i 

deres arbeid med unge som strever med spiseforstyrrelser og beslektede problemer. 

Hovedproblemstillingen er: Hvordan opplever miljøterapeuter at kompetanseløft påvirker dem i 

arbeidet med barnevernsbeboere med spisefortstyrelsesproblematikk?» 

 
 REK forstår det slik at formålet med prosjektet ikke vil kunne gi direkte ny kunnskap om helse eller 

sykdom. 

 
 Prosjektet faller dermed utenfor bestemmelsene i helseforskningsloven, jf. helseforskningslovens § 4. 

Prosjektet er ikke fremleggelsespliktig for REK. 

 
 Komiteen antar for øvrig at prosjektet kommer inn under de interne regler for behandling av 

opplysninger som gjelder ved ansvarlig virksomhet. Søker bør derfor ta kontakt med enten 

forskerstøtteavdeling eller personvernombud for å avklare hvilke retningslinjer som er gjeldende. Vi 

gjør videre oppmerksom på at 
 konklusjonen er å anse som veiledende, jfr. forvaltningsloven § 11. Dersom dere likevel ønsker å søke 

REK vil søknaden bli behandlet i komitémøte, og det vil bli fattet et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven 

 
 Med vennlig hilsen 

 
 Mariann Glenna Davidsen 
 rådgiver 
 post@helseforskning.etikkom.no 
 Tlf: 22845526 

 
Regional komité for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk REK sør-øst-Norge (REK sør-øst) 
 http://helseforskning.etikkom.no [1] 
[1] http://helseforskning.etikkom.no 

  

http://helseforskning.etikkom.no/
http://helseforskning.etikkom.no/
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Vedlegg 4: NSD 

  

 Hanne Weie Oddli  

Postboks 1094 Blindern 

0317 OSLO  

  

Vår dato: 25.01.2018      Vår ref: 57940 / 3 / OASR                Deres dato:                           Deres 

ref: 
   

Vurdering fra NSD Personvernombudet for forskning § 31 

  

Personvernombudet for forskning viser til meldeskjema mottatt 20.12.2017 for prosjektet:  

57940                            Kompetanseløft i miljøterapi: Hvordan møte og forstå  

barnevernsbeboere med spiseforstyrrelsesproblematikk. En 

kvalitativ studie om miljøterapeuters opplevelse av psykologisk 

kompetanseløft 

Behandlingsansvarlig  Universitetet i Oslo, ved ininstitusjonens øverste leder         

Daglig ansvarlig    Hanne Weie Oddli 

Student                           Martine Dyan 

  

Vurdering 
Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon 

finner vi at prosjektet er meldepliktig og at personopplysningene som blir samlet 

inn i dette prosjektet er regulert av personopplysningsloven § 31. På den neste 

siden er vår vurdering av prosjektopplegget slik det er meldt til oss. Du kan nå gå 

i gang med å behandle personopplysninger. 

Vilkår for vår anbefaling 
Vår anbefaling forutsetter at du gjennomfører prosjektet i tråd med: 

•  opplysningene gitt i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon 

•  vår prosjektvurdering, se side 2 

•  eventuell korrespondanse med oss 

  

Vi forutsetter at du ikke innhenter sensitive personopplysninger. 

  

Meld fra hvis du gjør vesentlige endringer i prosjektet 

Dersom prosjektet endrer seg, kan det være nødvendig å sende inn 

endringsmelding. På våre nettsider finner du svar på hvilke endringer du må melde, 

samt endringsskjema. 

  

Opplysninger om prosjektet blir lagt ut på våre nettsider og i Meldingsarkivet 
Vi har lagt ut opplysninger om prosjektet på nettsidene våre. Alle våre 

institusjoner har også tilgang til egne prosjekter i Meldingsarkivet.  
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Vi tar kontakt om status for behandling av personopplysninger ved prosjektslutt 
Ved prosjektslutt 30.09.2018 vil vi ta kontakt for å avklare status for 

behandlingen av personopplysninger. 

  

Se våre nettsider eller ta kontakt dersom du har spørsmål. Vi ønsker lykke til med 

prosjektet!  

 

Marianne Høgetveit Myhren 

 

Øivind Armando Reinertsen 

Kontaktperson: Øivind Armando Reinertsen tlf: 55 58 33 48 / 

Oivind.Reinertsen@nsd.no 

  

Vedlegg: Prosjektvurdering 

Personvernombudet for forskning 

  

Prosjektvurdering - Kommentar 

Prosjektnr: 57940 

Dere har opplyst i meldeskjema at utvalget vil motta skriftlig informasjon om 

prosjektet, og samtykke skriftlig til å delta. Vår vurdering er at informasjonsskrivet til 

utvalget er godt utformet. Vi har imidlertid noen kommentarer: 

-  Dere må oppgi veileders kontaktinformasjon. 

-  Dere må oppgi dato for prosjektslutt og hva som da vil skje med 

datamaterialet (du har meldt at det skal anonymiseres). 

  

Etter telefonsamtale med Martine Dyan 24.01.2018, legger vi til grunn at det ikke skal 

samles inn personopplysninger om tredjepersoner. Helsepersonell har taushetsplikt, og 

vil dermed ikke ha mulighet til å omtale pasienter i identifiserende form uten fritak fra 

taushetsplikten. Vi ber derfor om at dere i starten av intervju ber informanten omtale 

tredjeperson i så lite identifiserende grad som mulig. 

  

I meldeskjema er det opplyst at Questback skal benyttes til en kvantitativ analyse. Etter 

oppklaring av med Dyan på telefon, forstår vi det slik at dere kun skal motta anonym 

data fra Aleris. Vi legger til grunn at Aleris samler inn data i henhold til egne rutiner 

som følger personopplysningsloven. Så lenge dere mottar anonym data vil den 

kvantitative delen ikke omfattes av reglene for behandling av personopplysninger, og vil 

følgelig ikke bli vurdert av oss. Dersom det derimot viser seg at UiO er 

behandlingsansvarlig for innsamling av data gjennom Questback, legger vi til grunn at 

det foreligger en databehandleravtale i henhold til UiOs retningslinjer, jf. 

personopplysningsloven § 15. For råd om hva databehandleravtalen bør inneholde, se 

Datatilsynets veileder: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-

skjema/veiledere/databehandleravtale/ 

  

http://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/databehandleravtale/
http://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/databehandleravtale/
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Personvernombudet forutsetter at dere behandler alle data i tråd med Universitetet i 

Oslo sine retningslinjer for datahåndtering og informasjonssikkerhet. 

  

Prosjektslutt er oppgitt til 30.09.2018. Det fremgår av meldeskjema/informasjonsskriv 

at dere vil anonymisere datamaterialet ved prosjektslutt. Anonymisering innebærer 

vanligvis å: 

-  slette direkte identifiserbare opplysninger som navn, fødselsnummer, koblingsnøkkel 

-  slette eller omskrive/gruppere indirekte identifiserbare opplysninger som 

bosted/arbeidssted, alder, kjønn 

-  slette lydopptak.  

For en utdypende beskrivelse av anonymisering av personopplysninger, se 

Datatilsynets veileder: https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-

skjema/veiledere/anonymisering-veileder-041115.pdf 

  

Personvernombudet gjør oppmerksom på at også databehandler må slette 

personopplysninger tilknyttet prosjektet i sine systemer. Det inkluderer eksempelvis 

transkripsjoner, filer, logger og koblingsnøkkel mellom IP-/epostadresser og 

besvarelsene. 

 

http://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/veiledere/anonymisering-veileder-041115.pdf
http://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/veiledere/anonymisering-veileder-041115.pdf

