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Sammendrag 

Forfattere: Karoline Grestad Spæren og Gro Ingvild Flø Røsberg 

Oppgavetittel: “Dette kommer nå, enten vi vil eller ikke!” En kvalitativ studie av terapeuters 

holdninger til veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser. 

Hovedveileder: Marianne Villabø  Biveileder: Margrethe Seeger Halvorsen 

Problemstilling: “Hvilke holdninger har et utvalg terapeuter fra BUP til veiledet 

internettbehandling for barn og unge med angstlidelser?”    

Formål: Terapeuters holdninger kan utgjøre aktuelle muligheter og barrierer for 

implementering av nye behandlingsformer. Denne studien vil undersøke terapeuters 

holdninger til veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser, i psykisk 

helsevern for barn og unge (BUP). Terapeutenes holdninger kan stimulere til god anvendelse 

og implementering av veiledet internettbehandling, ved at de bidrar med nyttige perspektiver 

på forskningsspørsmålene: 

Forskningsspørsmål: Hvilke fordeler og ulemper ser terapeutene ved veiledet 

internettbehandling spesifikt for barn og unge med angstlidelser, inkludert fra foreldrenes 

perspektiv? Hvordan ser terapeutene på deres rolle i veiledet internettbehandling for denne 

klientgruppen? Hvilke tanker har terapeutene om hvilke barn/unge og foreldre veiledet 

internettbehandling kan passe best for? Hvilke forestillinger har terapeutene om den 

terapeutiske alliansen ved veiledet internettbehandling sammenlignet med tradisjonell 

behandling? Og, hvilke forhold på systemnivå er terapeutene opptatte av, i forbindelse med 

implementering av behandlingsformen i psykisk helsevern for barn og unge? 

Metode: Studien er basert på kvalitative intervjuer av ni terapeuter (bestående av psykologer, 

leger, sosionomer og familieterapeuter), ansatt ved Nic Waals Institutt og Grorud BUP. 

Datamaterialet ble analysert ved hjelp av tematisk analyse. Arbeidet er et selvstendig 

forskningsprosjekt, med data innsamlet på egenhånd.  

Resultater: Resultatene bidrar til den svært begrensede forskningslitteraturen på feltet. 

Terapeutene mente at veiledet internettbehandling bidrar til økt selvstendiggjøring både av 

klienten og foreldrene, noe som kan gi både positive og negative utslag. Terapeuten kan 

oppleve å få en mindre, men tilgjengelig rolle. Terapeutene mente at digitale og fysiske møter 

bør kombineres i behandlingsformen for å oppnå en adekvat terapeutisk allianse, og for å 

fremme individuelle tilpasninger. Terapeutene tenkte at behandlingsformen er best egnet for 

avgrensede problemstillinger og familier med et høyt funksjonsnivå. 
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Abstract 

Authors: Karoline Grestad Spæren and Gro Ingvild Flø Røsberg 

Title: “This is happening, whether we like it or not!” - A qualitative study of Norwegian 

therapists´ attitudes towards guided internet-based therapy for children and adolescents with 

an anxiety disorder. 

Main supervisor: Marianne Villabø       Secondary supervisor: Margrethe Seeger Halvorsen 

Thesis statement: “What attitudes do a group of therapists hold to guided internet-based 

therapy for children and adolescents with an anxiety disorder?” 

Main objective: Attitudes among therapists pose possibilities and barriers to implementation 

of new treatment forms. This study will explore therapists’ attitudes towards guided internet-

based therapy for children and adolescents with an anxiety disorder, in regular mental health 

care for children and youth. 

Research questions: How do the therapists see advantages and disadvantages of guided 

internet-based treatment, specifically for children and youth with an anxiety disorder, 

including from a parent perspective? Further, what are the views on the therapists´ role in 

guided internet-based therapy for this client group? What are the therapists’ attitudes towards 

whom this treatment modality may be suited for? How do they see the therapeutic alliance in 

guided internet-based therapy, compared to conventional therapy? And finally, what are their 

concerns related to a broader implementation of guided internet-based therapy within 

psychiatric outpatient clinics for children and youths? 

Methods: A sample of nine therapists (psychologists, doctors, social workers and family 

therapists), working in regular mental health care for children and youth (Nic Waals Institute 

and Grorud BUP), were selected for qualitative interviews. A thematic analysis was used. 

This study is an independent research project, and data are collected for this purpose, by the 

authors. 

Results: The therapists meant that guided internet-based therapy contributes to increased 

independence for the clients and their parents, which may cause both positive and negative 

consequences. The therapists can experience their role as “less important”, but available. The 

therapists claimed that digital and face-to-face-meetings should be combined, to achieve an 

adequate therapeutic alliance, and to promote individual adaptations. According to the 

therapists, the treatment form may be best suited for defined issues and families with a high 

level of functioning. 



VIII 

 

  



IX 

 

Forord 

Vi fikk øynene åpnet for tematikken – veiledet internettbehandling for barn og unge med 

angstlidelser – da vi fikk mulighet til å ta del i et større forskningsprosjekt ved Nic Waals 

Institutt. Vårt bidrag skulle være en pilotstudie som undersøkte erfaringer blant familier som 

hadde gjennomført et behandlingsforløp med veiledet internettbehandling. Vi startet å samle 

inn litteratur og utviklet intervjuguide til dette prosjektet i god tid, fire semestre før 

innlevering av hovedoppgaven. Dessverre ble det overordnede prosjektet utsatt på grunn av 

ytre faktorer vi ikke kunne påvirke. Vi måtte derfor utvikle en ny studie semesteret før 

hovedoppgaveinnlevering, da vi opprinnelig skulle være ferdig med datainnsamling. Vi 

ønsket da å bringe videre tematikken om veiledet internettbehandling for barn og unge med 

angstlidelser, men med fokus på terapeuters holdninger til dette. Vi er lettet over at vi fikk 

gjennomført en kvalitativ studie innen tidsperioden. Dette er trolig den første studien i Norge 

som spesifikt fokuserer på terapeuters holdninger til veiledet internettbehandling for barn og 

unge med angstlidelser. Det er vi stolte av å presentere.  

 

Først og fremst vil vi takke våre velvillige, hyggelige og kloke informanter ved Nic Waals 

Institutt og Grorud BUP som har delt av sin knappe arbeidstid, kognitive kapasitet og sitt 

personlige engasjement. Veiledet internettbehandling var ikke et tema terapeutene 

nødvendigvis hadde mye kunnskap om eller erfaring med, så vi er svært takknemlige for at 

terapeutene stilte opp til intervju. 

 

En varm takk til vår hovedveileder Marianne Villabø og vår biveileder Margrethe Seeger 

Halvorsen, for betydningsfulle bidrag, faglige innspill og god støtte gjennom hele prosessen.  

Takk også til våre kjære ektefeller, David og André, og hver våre familier, for oppmuntring, 

støttende ord og tilpasningsevne. Takk også til Annika Søderholm og Martine Dyran, våre 

trofaste kollokvie-medstudenter, for gjennomlesning og nyttige råd. 

 

Til slutt, en solid takk til hverandre, for et utrolig godt samarbeid, utholdenhet, motiverende 

samtaler, delte gleder og frustrasjoner, og verdifulle, hyggelige pauser i en krevende, men 

spennende skriveprosess. 

 

Karoline Grestad Spæren og Gro Ingvild Flø Røsberg, oktober 2018 
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1 Introduksjon 

Økende digitalisering er i dag et kjennetegn ved det norske samfunnet og helsesektoren, og nå 

er også en diskusjon om digitalisering av psykisk helsevern aktuell. “Pågangen for å få hjelp 

innen psykisk helsevern har aldri vært større. Helsetjenesten utfordres til å ta i bruk 

teknologiske løsninger for mer effektiv behandling” (Solem & Ulleberg, 2017, s. 43). 

Tilbudet om internettbaserte helsetjenester har hatt en sakte utvikling i Norge, særlig i psykisk 

helsevern. Dette skyldes blant annet krav om en sikker håndtering av sensitive opplysninger, 

og en faglig og etisk forsvarlig praksis (Jøraas, Rimehaug, Birkeland & Arefjord, 2009). I de 

siste årene har det imidlertid skjedd en stor utvikling i Norge, og vi har lagt merke til at 

“DigPsyk” - “psykologenes forening for digital helse” er en nyoppstartet faglig 

interesseforening under Norsk Psykologforening (DigPsyk, 2016). 

For barn og unge i norsk psykisk helsevern er veiledet internettbehandling ikke en tilgjengelig 

behandlingsform på nåværende tidspunkt. Behandlingsformen praktiseres derimot i psykisk 

helsevern for voksne, på ulike distriktspsykiatriske sentre (DPS’er) og på sentre for rask 

psykisk helsehjelp flere steder i landet (Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, 2018; 

Norsk Forening for Kognitiv Terapi, 2018). Internasjonalt har utviklingen og evalueringen av 

internettbaserte behandlingsprogrammer for voksne med psykiske lidelser, økt drastisk siden 

starten av 2000-tallet, der land som Australia, Sverige og Nederland er ledende i forskningen 

(Olthuis, Watt, Bailey, Hayden & Stewart, 2015). I Sverige gjennomføres det flere studier på 

barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP’er) av evidensbaserte internettbaserte 

behandlinger for barn og unge (Vigerland et al., 2016b). Foreløpig foreligger lovende 

resultater fra disse, og det vurderes som sannsynlig at implementering av veiledet 

internettbehandling for barn og unge med angstlidelser kan bli en realitet i nær fremtid i 

Norge. Oppgavetittelen: «Dette kommer nå, enten vi vil eller ikke!» er et sitat fra en av våre 

informanter, som tematiserer aktualiteten av dette. Den overordnede problemstillingen er: 

Hvilke holdninger har et utvalg terapeuter fra BUP til veiledet internettbehandling for barn 

og unge med angstlidelser? I innledningen til denne oppgaven vil vi først presentere 

angstlidelser og -behandling for barn og unge, e-terapi og veiledet internettbehandling. 

Deretter vil vi redegjøre for hvordan terapeuters holdninger er relevante for implementering 

av veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser i psykisk helsevern. Til 

slutt presenteres formål og forskningsspørsmål.  
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 Angstlidelser og -behandling for barn og unge 

Punkt 1.1 inneholder hva vi mener med angstlidelser i denne oppgaven, et empirisk grunnlag 

for hvorfor det er viktig å oppdage og behandle angstlidelser hos barn og unge, og sentrale 

prinsipper i angstbehandling for denne klientgruppen. 

Angstlidelser kjennetegnes av betydelig funksjonsnedsettelse, som for barn og unge vil bety 

en negativ påvirkning på sentrale områder i livet, f.eks. i familien, på skolen og sosialt (Carr, 

2016, s. 400-401). Internasjonalt er angstlidelser den sjette ledende grunnen for uførhet, og de 

unge bærer den tyngste sykdomsbyrden (Baxter, Vos, Scott, Ferrari & Whiteford, 2014; 

Erskine et al., 2015). Angstlidelser hos barn og unge er dessverre svært vanlig. Internasjonale 

epidemiologiske studier viser at prevalensestimatet for angstlidelser hos barn og unge er ca. 

8,1 %, med et variasjonsområde på 1,9-23,8 % (Costello, Egger & Angold, 2005; Merikangas, 

Nakamura & Kessler, 2009). En studie på livstidsprevalens av psykiske lidelser hos 

ungdommer i USA viste at nesten 1 av 3 (31,9 %) tilfredsstilte kriteriene for en angstlidelse 

(Merikangas et al., 2010). Som vi ser, varierer prevalensen på tvers av studier, men 

angstlidelser er uansett en av de hyppigst forekommende psykiske lidelsene for barn og unge 

internasjonalt (Merikangas et al., 2009). I norsk psykisk helsevern for barn og unge er 

angstlidelser også svært vanlig (Brøndbo et al., 2011), hvor 18 % av klienter i BUP blir 

diagnostisert i ICD-10-blokken for nevrotiske lidelser. Det er særlig jenter i ungdomsalder 

som blir henvist til BUP for mistanke om angstlidelser (Krogh & Indergård, 2017, s. 6-16).  

Et viktig skille er mellom normal frykt og en patologisk angstlidelse. Frykt er en naturlig 

respons på en stimulus eller situasjon som korrekt blir oppfattet som en trussel, og responsen 

involverer kognitive, affektive, fysiologiske, atferdsmessige og relasjonelle komponenter 

(Antony & Stein, 2009). Frykt er en adaptiv respons på fare, og fra et evolusjonsperspektiv er 

frykt adaptivt for overlevelse. Angstlidelser kan derimot forstås som mistilpasset frykt, basert 

på en feilaktig persepsjon av en trussel. Reaksjonen står ikke i samsvar med trusselen, og 

reaksjonen blir dysfunksjonell (Carr, 2016, s. 399-401). Det kan imidlertid være uklare skiller 

mellom det normale og det patologiske, og angsttilstander er ikke alltid like kategoriske som 

diagnosesystemet. Likevel tar vi utgangspunkt i de sentrale angsttypene i ICD-10 (WHO, 

1992), når vi skriver om angstlidelser i denne oppgaven: Agorafobi (F40.0), sosiale fobier 

(F40.1), spesifikke fobier (F40.2), panikklidelse (F41.0), generalisert angstlidelse (F41.1), 

obsessiv-kompulsiv lidelse (F42), posttraumatisk stresslidelse (F43.1) og separasjonsangst i 

barndommen (F93.0). (Se F93.1 og F93.2 for diagnosekriterier for barne- og ungdomsalder). 
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Det som skiller diagnosene, er hovedsakelig hva som utløser angstreaksjonen. Det de har til 

felles, er at angsten oppleves som svært hemmende og ubehagelig. 

En meta-analyse av internasjonale studier (Essau & Gabbidon, 2013) viser at komorbiditeten 

blant angstlidelser hos barn og unge er høy – i kliniske utvalg vil over halvparten av klientene 

med én angstlidelse ha en annen angstlidelse. Komorbiditeten mellom angstlidelser og andre 

psykiske lidelser er også høy, særlig for depresjon (16,2 %), atferdsforstyrrelser (14,8 %), 

hyperkinetiske forstyrrelser (11,8 %) og rusmisbruk (11%). I tillegg vil angstlidelser ofte 

vedvare til voksen alder, dersom de ikke blir behandlet (Copeland, Angold, Shanahan & 

Costello, 2014). Angstlidelser hos barn er en risikofaktor for sosial isolasjon, lavt 

utdanningsnivå, angstlidelser og affektive lidelser i voksen alder (Seligman & Gahr, 2013). 

Det er altså et solid empirisk grunnlag for at det er viktig å oppdage og behandle angstlidelser 

hos barn og unge så tidlig som mulig. 

Uheldigvis er det slik at mange barn/unge med angstlidelser ikke får hjelp. Her i Norge viste 

“Barn i Bergen-studien” med over 9000 barn, at kun 13 % av de med en internaliserende 

lidelse hadde vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten, sammenlignet med ca. 75 % av barn 

med hyperkinetiske forstyrrelser (Heiervang et al, 2007). De internaliserende lidelsene i denne 

studien var i all hovedsak angstlidelser (E. Heiervang, personlig kommunikasjon, 27.06.18). 

At barn med angstlidelser har mindre sannsynlighet for å motta behandling er også et 

internasjonalt problem (Chavira, Stein, Bailey & Stein, 2004). Disse tallene, sammen med de 

empiriske funnene i forrige avsnitt, er grunner for at vi ønsker å fokusere på nettopp denne 

klientgruppen i vår studie.  

Det kan være mange årsaker til at denne kliniske populasjonen ikke mottar behandling – 

mulige årsaker kan være at barnet/ungdommen eller foreldrene ikke ønsker å søke hjelp, eller 

at klinikken ikke har nok terapeuter som er opplært til å behandle angstlidelser (Högström & 

Vigerland, under utgivelse). I behandling av angstlidelser finnes det både medikamentell og 

psykologisk behandling, og vi vil i denne oppgaven avgrense oss til den psykologiske 

behandlingen. Kognitiv atferdsterapi (KAT) blir ofte trukket frem som en evidensbasert 

behandlingsform for angstlidelser hos barn og unge (Hollon & Beck, 2013; Reynolds, Wilson, 

Austin, & Hooper, 2012). Kjerneelementer i kognitiv terapi er å bli bevisst sine negative 

automatiske tanker, gjenkjenne forbindelsene mellom tanker, følelser og atferd og erstatte 

dysfunksjonelle tanker med realitetsorienterte vurderinger (Beck & Emergy, 1985). En meta-

analyse av 41 studier på behandling av angstlidelser hos barn og unge tyder derimot på at 
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KAT ikke er en mer effektiv behandlingsform enn andre psykologiske behandlingsformer 

(James, James, Cowdrey, Soler & Choke, 2015). Dette står i overensstemmelse med at 

komparativ effekt mellom terapimetoder ikke støttes (Wampold et al., 1997; Norcross & 

Lambert, 2011). Denne erkjennelsen er én begrunnelse for at vi ikke velger en spesifikk 

teoretisk terapitilnærming i denne oppgaven. Vi er nå inne på et stort tema i psykologisk 

behandlingsforskning, men vi avgrenser oss her til å nevne betydningen av fellesfaktorer i 

psykologisk behandling (Goldfried, 2009). Blant disse er en god arbeidsallianse sentralt, ofte 

definert som et emosjonelt bånd mellom terapeut og klient, og deres felles enighet om 

behandlingens mål og oppgaver (Bordin, 1994). Dette legger vi til grunn når vi skriver om 

psykoterapi og psykologisk behandling i denne oppgaven. 

Eksponering blir trukket frem som en sentral faktor i all effektiv psykologisk behandling av 

angst (Carr, 2016, s. 448), og studier tyder på det at terapeuten har eksponering i terapitimen 

er essensielt for et godt behandlingsutfall i angstbehandling for barn og unge (Hudson, 2005; 

Peterman, Carper & Kendall, 2016). Enkelte studier på angstbehandling for barn og unge 

inkluderer eksponering, men ikke som en del av terapitimen, f.eks. Wergeland, et al. (2014), 

og har dermed vist lavere behandlingsutfall. En mulig forklaring på dette er at det ikke er nok 

at klienten får eksponering i hjemmelekse, for da kan det være vanskelig å vite om og 

hvorvidt barnet faktisk gjennomfører. En kan dermed trekke den slutningen at det er viktig at 

terapeuten gjør eksponeringsøvelser med klienten (Villabø, Compton, Narayanan, Kendall & 

Neumer, 2018). Men, får terapeuter tid og mulighet til eksponering, når rammene for en 

terapitime ofte er 45 minutter på et kontor? Studier av terapeuter som jobber med 

angstlidelser hos barn og unge har funnet at eksponering ikke er en vanlig anvendt metode 

(Whiteside, Deacon, Benito & Stewart, 2016). For å sikre at flere barn og unge med 

angstlidelser skal få tilbud om evidensbasert behandling, trengs det nye behandlingsformer, 

hevder Högström og Vigerland (under utgivelse). E-terapi kan være en slik mulighet.  

 E-terapi 

E-terapi er et bredt begrep som innebærer ulike metoder som anvender en elektronisk 

plattform som arena for psykologisk behandling og rådgivning (Repål, 2009). De vanligste 

formene for e-terapi er basert på elektronisk kommunikasjon og/eller databaserte interaktive 

behandlingsprogrammer (Repål). Elektronisk kommunikasjon anvendes mellom klient og 

terapeut – enten synkront i “sanntid” som ved chat eller videosamtale, eller asynkront – der 
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meldinger skrives og leses til ulike tidspunkt, som ved e-post eller sms (Birkeland, Rimehaug, 

Arefjord & Jøraas, 2009). Databaserte interaktive behandlingsprogrammer kan foregå via 

nettsider, apper, virtual reality, CD-rom, e.l. Disse metodene kan både anvendes som et 

selvstendig alternativ til tradisjonell ansikt-til-ansikt-terapi, eller som et supplement til 

tradisjonell ansikt-til-ansikt-terapi (Repål). Som supplement kan bruk av e-terapi både foregå 

mellom terapitimer, eller underveis i en terapitime – ved eksempelvis Virtual Reality som 

eksponeringsmetode (Guiérrez-Maldonado, Magallón-Neri, Rus-Calafell & Peñaloza-Salazar, 

2009). Vi vil nå se nærmere på veiledet internettbehandling, som er én av flere typer e-terapi.  

 Veiledet internettbehandling 

Punkt 1.3 inneholder definisjoner av veiledet internettbehandling, innholdet i 

behandlingsformen, og hvordan behandlingsformen kan løse flere utfordringer som er 

aktuelle for behandling av barn og unge med angstlidelser. Deretter presenterer vi relevante 

effektstudier for denne klientgruppen og noen ubesvarte spørsmål i forskningsfeltet.  

Internettbehandling kan anvendes med eller uten veiledning fra en terapeut. 

Internettbehanding uten terapeutveiledning kalles «ikke-guidet selvhjelp» (Solem & Ulleberg, 

2017, s. 43). Studier indikerer at veiledet internettbehandling har bedre effekt, enn ikke-

veiledet internettbehandling (Andersson, Carlbring, Ljótsson & Hedman, 2013; Johansson & 

Andersson, 2012; Andersson & Cuijpers, 2009). Vi vil dermed fokusere på veiledet 

internettbehandling, som kan defineres som «selvhjelp med terapeutveiledning via internett» 

(Nordgreen, Andersson & Havik, 2015). Andersson et al. (2008, s. 164) hevder at veiledet 

internettbehandling er en terapi basert på selvhjelpsbøker, veiledet av en terapeut som gir 

tilbakemelding og svar på spørsmål, at dialogen ligner ansikt-til-ansikt-kommunikasjon og at 

behandlingen kan inneholde interaktive elektroniske funksjoner. Å definere internettbaserte 

intervensjoner kan være problematisk, siden det i litteraturen er ulik begrepsbruk (Andersson, 

2009). Med «internettbehandling» mener vi i denne oppgaven psykologisk behandling gitt via 

en nettside, med sikker innlogging til et standardisert behandlingsprogram.  

Innholdsmessig kan veiledet internettbehandling utformes til å likne konvensjonell 

behandling, med muligheter for psykoedukasjon, oppgaveløsning, eksponering, læring av 

mestringsstrategier, problemløsning, o.l. De fleste behandlingsprogrammer er tekstbaserte, 

men også videoklipp, lydfiler og interaktive elementer er vanlig (Solem & Ulleberg, 2017, s. 
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43). Veiledet internettbehandling skiller seg dermed fra ordinær psykoterapi på ulike måter, 

blant annet ved at formen digitaliseres, og terapeuten får en mer veiledende rolle. Det er også 

et sentralt spørsmål i forskningsfeltet om i hvilken grad internettbehandling kan skape en 

positiv arbeidsallianse (Cook & Doyle, 2002). Hvordan terapeuter ser både på sin rolle i 

denne veiledningen, og hvordan dette påvirker alliansen mellom terapeut og klient, er noe 

denne studien vil utforske nærmere. Majoriteten av programmene er basert på KAT (Mora, 

Nevid & Chaplin, 2008; Perle et al., 2013; Högström & Vigerland, under utgivelse), men 

veiledet internettbehandling er ikke teoretisk forankret i seg selv. Derimot kan 

behandlingsformen ha ulikt innhold og gjennomføres på ulike måter. Det er f.eks. mulig at 

internettbasert aksept- og forpliktelsesterapi (iACT) kan bli et virksomt alternativ for 

behandling av angstlidelser (Brown, Glendenning, Hoon & John, 2016). Veiledet 

internettbehandling for barn og unge med angstlidelser er i en tidlig utviklingsfase. Derfor 

ønsker vi ikke å studere et bestemt behandlingsprogram, og vi fokuserer på veiledet 

internettbehandling uten å spesifisere teoretisk forankring. Vi kommer nå nærmere inn på 

veiledet internettbehandling for denne klientgruppen. 

1.3.1 Veiledet internettbehandling for barn og unge, med fokus på 

angstlidelser 

Digitalisering av mentale helsetjenester kan potensielt bidra til å løse flere aktuelle 

utfordringer ved dagens behandlingstilbud for barn og unge med angstlidelser. I veiledet 

internettbehandling for denne klientgruppen, er det vanlig at foreldrene har sin egen modul i 

behandlingsprogrammet, slik at de involveres i behandlingen (Vigerland et al., 2016a; Spence 

et al., 2011; March, Spence & Donovan, 2009). Siden barn/unge og foreldre dermed kan 

gjennomføre behandlingen hjemmefra, behøver de ikke ta seg fri fra jobb/skole. Dette kan 

gjøre hverdagen lettere, og det kan føre til at flere ønsker behandling. Lange geografiske 

avstander mellom bosted og nærmeste klinikk, som kan gjøre tradisjonelle behandlingstilbud 

lite tilgjengelige for barn/unge med angstlidelser, blir heller ingen hindring. Terapeuten vil 

kunne bruke mindre tid per klient, kan dermed behandle flere og ventelistene kan bli redusert 

(Högström & Vigerland, under utgivelse). Som tidligere nevnt, er det også en utfordring at 

mange terapeuter ikke tilbyr eksponering i angstbehandlingen (Whiteside et al., 2016), men 

ved veiledet internettbehandling kan barn/unge få tett veiledning til å eksponere seg utenfor 

terapirommet på egenhånd. Med et tilgjengelig behandlingsinnhold, kan barn/unge både lære 

seg dette godt, og vise det frem til øvrig familie og lærere, dersom det er ønskelig. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796709000291?via%3Dihub#bib29
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Behandlingsformen er muligens kostnadseffektiv, men her trengs det flere studier når det 

gjelder gruppen barn/unge med angstlidelser (Högström & Vigerland). 

Veiledet internettbehandling ser altså ut til å kunne løse flere aktuelle utfordringer ved dagens 

behandlingstilbud. Men hva vet vi om effekten av veiledet internettbehandling for barn og 

unge med angstlidelser? Sammenlignet med all forskningen som er gjort for voksne, er 

forskningen på internettbehandling for barn og unge svært begrenset, og det er også en grunn 

for at vi ønsker å fokusere på denne klientgruppen i vår studie. Ifølge Högström og Vigerland 

(under utgivelse) er kun 16 RCT-studier blitt publisert. De fleste av disse studiene har 

undersøkt veiledet internettbehandling (basert på KAT), uten noe ansikt-til-ansikt-kontakt. En 

meta-analyse på 24 studier av Vigerland et al. (2016b), med over 1800 deltakere og 11 ulike 

psykiske lidelser viste at veiledet internettbehandling hadde moderate (mellom-gruppe) 

effekter sammenlignet med venteliste. Når det gjelder mer spesifikt angstlidelser hos barn og 

unge, finnes det ikke mange studier, men det har blitt utviklet flere nye behandlingsprogram 

de siste årene, hevder Högström og Vigerland. Flere studier tyder på at veiledet 

internettbehandling for barn og unge med angstlidelser reduserer symptomer og øker 

funksjonsnivå (Vigerland et al., 2016a, 2013; Donovan & March, 2014; March, Spence & 

Donovan, 2009). En meta-analyse av Ye et al. (2014) med over 500 barn og unge konkluderte 

med at internettbehandling reduserte angstsymptomer og økte remisjonsraten, sammenlignet 

med venteliste. Det var i denne studien heller ingen signifikant forskjell i angstsymptomer 

etter internettbehandling sammenlignet med ansikt-til-ansikt-behandling. 

Veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser er et nytt felt som fortsatt 

befinner seg på forskningsstadiet, og de ubesvarte problemstillingene er mange. Det følgende 

er eksempler på spørsmål som etterlyses av forskere i feltet: Hvilke barn/unge og foreldre 

passer veiledet internettbehandling best for? I hvilken grad bør foreldrene være involvert i 

behandlingen? (Högström & Vigerland, under utgivelse). I tillegg hevder Högström og 

Vigerland at kvaliteten på flere av studiene er ganske lav, og det er dermed behov for flere 

studier på effekten av veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser. 

Samtidig viser de til flere forskningsfunn som indikerer at veiledet internettbehandling for 

denne klientgruppen er gjennomførbart og har god effekt.  

Det nåværende evidensgrunnlaget indikerer altså at dette kan være en virksom 

behandlingsform, også for barn og unge med angstlidelser. Et naturlig spørsmål videre er hva 

som skal til for å få til en vellykket implementering av behandlingsformen for denne 
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klientgruppen i psykisk helsevern for barn og unge? Kunnskap om faktorer som hemmer og 

fremmer implementering er viktig, og der er blant annet terapeuters holdninger sentrale. 

Terapeuters holdninger til veiledet internettbehandling er viktige fordi de representerer en 

gruppe av fagpersoner som er aktuelle kandidater for praktiseringen av denne 

behandlingsmetoden, dersom det implementeres for barn og unge i BUP. Før dette eventuelt 

implementeres, er det viktig å ha kjennskap til terapeuters holdninger til veiledet 

internettbehandling for barn og unge med angstlidelser. Dette skal vi nå se nærmere på.  

 Holdninger 

I punkt 1.4 vil vi kort definere holdninger, redegjøre for holdningers relevans for 

implementering, og oppsummere noe av forskningen på terapeuters holdninger til 

internettbehandling. Tesser og Shaffer (1990) beskriver holdninger som positive eller 

negative evalueringer av en stimulus; person, handling, objekt eller konsept. 

Trekomponentmodellen om holdninger, beskriver holdninger som evalueringer bestående av 

affektive, atferdsmessige og kognitive komponenter (Rosenberg & Hovland, 1960, s. 1-14). 

Moderne perspektiver på holdninger erkjenner også at det er mulig å oppleve konfliktfylte 

eller ambivalente holdninger, altså å ha både positive og negative holdninger simultant, rettet 

mot samme objekt (Eagly & Chaiken, 1998). 

1.4.1 Holdningers relevans for implementering 

Implementering omhandler prosessen med å integrere eller anvende nye praksiser i en 

kontekst (Rabin & Brownson, 2012). Henneman, Beutel og Zwerencz (2017) hevder at 

vellykket implementering av e-terapi nettopp er avhengig av terapeutens og pasientens tro på 

og anvendelse av behandlingsmetoden. I tråd med dette fant Cook et al. (2009) at negative 

holdninger er en av de vanligste barrierene mot anvendelse av nye behandlingsmetoder. Dette 

kan eksempelvis være i form av tvil knyttet til behandlingseffekt, mangel på interesse for den 

nye metoden, eller at behandlingsmetoden ikke er forenlig med terapeutens verdier, opplæring 

eller personlige stil. Terapeuter utgjør en viktig rolle for implementeringen og effekten av e-

terapi, da de utgjør den primære kilden til informasjon om anbefalt behandling (Eichenberg, 

Wolters, & Brähler, 2013). Videre er det sannsynlig at terapeuter vil introdusere et 

behandlingsprogram ulikt, avhengig av deres holdninger til e-terapi, hvilket igjen kan påvirke 

pasientens motivasjon til å prøve ut metoden (Vigerland et al., 2014). Pasientens 
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forventninger til konsekvensen av å delta i behandling, eller utfallsforventninger, er 

dokumentert å påvirke behandlingsutfall (Constantino, Arnkoff, Glass, Ametrano & Smith, 

2011; El Alaoui et al., 2016). Terapeuters holdninger til veiledet internettbehandling ser 

dermed ut til å kunne ha betydning både for implementering av veiledet internettbehandling i 

psykisk helsevern for barn og unge, og indirekte for effekten av en slik behandling. 

Som vi har sett i “1.0 Introduksjon”, er veiledet internettbehandling implementert både i 

spesialisthelsetjenesten for voksne i Norge og det utprøves i spesialisthelsetjenesten for barn 

og unge i Sverige. Ifølge Vigerland et al. (2014) er det et behov for å undersøke terapeuters 

holdninger til internettbehandling innen “ordinær helsetjeneste.” Vi har også sett at 

terapeuters holdninger kan utgjøre aktuelle muligheter og barrierer for implementering av 

veiledet internettbehandling i psykisk helsevern for barn og unge. Derfor velger vi i denne 

oppgaven å fokusere på holdninger hos terapeuter i BUP. I tillegg tenker vi at de kan tilby 

ulike perspektiver på problemstillingene feltet står overfor, og at deres holdninger dermed kan 

stimulere til en god anvendelse og implementering av behandlingsformen. Vi tenker at vårt 

utvalg er i stand til å presentere ulike perspektiver på grunn av terapeutenes kliniske erfaring 

med den aktuelle problematikken og aldersgruppen, samt deres kjennskap til organiseringen 

av sin arbeidsplass.  

1.4.2 Hva viser tidligere studier på terapeuters holdninger til 

internettbehandling? 

Donovan et al. (2015) oppsummerer forskningen på terapeuters holdninger til 

internettbehandling, (blant annet basert på KAT). Han konkluderer med at resultatene varierer 

fra studie til studie, men at noen temaer er gjennomgående. F.eks. antar majoriteten av 

psykiske helsearbeidere at ansikt-til-ansikt-behandling er overlegen internettbehandling, der 

kun 17-33 % av psykiske helsearbeidere rapporterer at de tror internettbehandling kan gi like 

behandlingsutfall som standard praksis (Perle et al., 2013; Vigerland et al., 2014; Stallard, 

Richardson & Velleman, 2010). Videre anser majoriteten av psykiske helsearbeidere 

internettbehandling som et potensielt nyttig forebyggende tiltak, for milde til moderate 

psykiske vansker, men som mindre egnet for alvorlige og komplekse psykiske lidelser 

(Sinclair, Holloway, Geoffrey & Auret, 2013; Gun, Titov & Andrews, 2011; Vigerland et al.; 

Stallard et al., 2010). I tillegg, er det mer sannsynlig at psykiske helsearbeidere er villige til å 

anvende databaserte programmer i tillegg til annen behandling, fremfor som erstatning for 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0115
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0115
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0115
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0115
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0150
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0150
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0150
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annen behandling (Sinclair, et al.; Mora, et al., 2008; Perle et al.; Waller & Gilbody, 2009) og 

terapeutene mener at internettbehandling ikke bør gjøres gratis tilgjengelig på nett uten 

terapeutstøtte (Vigerland et al.; Stallard et al., 2010).  

Studien om terapeuters holdninger av Vigerland et al. (2014) er etter hva vi kjenner til, den 

første studien om holdninger til veiledet internettbehandling for barn og unge (basert på KAT) 

blant terapeuter i Skandinavia. Vigerland et al. fokuserer på terapeuters holdninger om mulige 

fordeler og ulemper, noe vi tenker er en nyttig innfallsvinkel og som vi har blitt inspirert av i 

vår studie. Studien fant at det er relativt lite kunnskap om internettbehandling blant terapeuter, 

i tillegg til funnene som står nevnt i forrige avsnitt. Det er imidlertid ikke gjort en studie i 

Norge, som vi kjenner til, som fokuserer på terapeuters holdninger til veiledet 

internettbehandling for barn og unge med angstlidelser, så denne studien er trolig den første.  

Som nevnt er veiledet internettbehandling for denne klientgruppen i en tidlig utviklingsfase, 

og det er mange ubesvarte problemstillinger i feltet. For å undersøke terapeuters tanker, 

følelser og reaksjoner til disse nye problemstillingene, har vi valgt en bred og utforskende 

tilnærming til terapeuters holdninger. Ettersom det heller ikke var et krav at utvalget vårt 

skulle ha erfaring med internettbehandling, ønsket vi en bred tilnærming for å øke 

sannsynligheten for at intervjuspørsmålene skulle engasjere. Videre velger vi å fokusere på 

holdninger, ikke for å predikere, påvirke eller kvantifisere disse - men for å utforske 

terapeuters holdninger til veiledet internettbehandling for klientgruppen. I den forbindelse 

anser vi derfor det kvalitative forskningsintervju som egnet metodisk tilnærming. 

 Formål med undersøkelsen 

Den overordnede problemstillingen for oppgaven er: “Hvilke holdninger har et utvalg 

terapeuter fra BUP til veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser?” Som 

vi har argumentert for i innledningen, kan disse holdningene utgjøre aktuelle muligheter og 

barrierer for implementering av behandlingsformen i psykisk helsevern for barn og unge. 

Terapeutenes holdninger kan stimulere til god anvendelse og implementering av veiledet 

internettbehandling, ved at de bidrar med nyttige perspektiver på forskningsspørsmålene. 

Fokuset i denne oppgaven er altså på veiledet internettbehandling, for barn og unge med 

angstlidelser. Med det, gjør vi flere avgrensninger som er begrunnet i innledningen: Vi velger 

veiledet internettbehandling framfor ikke-veiledet internettbehandling, eller andre former for 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0150


11 

 

e-terapi, vi fokuserer på barn og unge fremfor voksne, og angstlidelser fremfor andre psykiske 

lidelser. Videre beslutter vi et fokus på veiledet internettbehandling, uten å spesifisere 

teoretisk forankring eller behandlingsprogram. Utvalget er terapeuter fra BUP som ikke 

trenger å ha erfaring med behandlingsformen, og vi gjennomfører kvalitative intervjuer av 

terapeutene, noe vi redegjør mer for i 2.0 Metode.  

1.5.1 Forskningsspørsmål 

Basert på den kunnskapen vi har redegjort for i introduksjonen, stiller vi følgende 

forskningsspørsmål:  

I. Hvilke fordeler og ulemper ser terapeutene ved veiledet internettbehandling spesifikt 

for barn og unge med angstlidelser, inkludert fra foreldrenes perspektiv? 

II. Hvordan ser terapeutene på deres rolle i veiledet internettbehandling for denne 

klientgruppen?  

III. Hvilke tanker har terapeutene om hvilke barn/unge og foreldre veiledet 

internettbehandling kan passe best for?  

IV. Hvilke forestillinger har terapeutene om den terapeutiske alliansen ved veiledet 

internettbehandling sammenlignet med tradisjonell behandling?  

V. Hvilke forhold på systemnivå er terapeutene opptatte av, i forbindelse med 

implementering av behandlingsformen i psykisk helsevern for barn og unge? 
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2 Metode 

I dette kapittelet vil vi beskrive og begrunne valg av forskningsdesign og metode. Vi vil så 

drøfte metodens reliabilitet og validitet, og vår innvirkning på forskningsprosessen. Deretter 

vil vi beskrive studiens utvalg, hvordan vi gjennomførte datainnsamling og analyse, før vi til 

slutt presenterer etiske betraktninger ved studien. 

 Valg av forskningsdesign 

Som tidligere beskrevet er vår problemstilling: “Hvilke holdninger har et utvalg terapeuter fra 

BUP til veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser?” Å utvikle et 

forskningsdesign til denne problemstillingen innebar en rekke metodiske avveininger, der 

både type forskningsspørsmål, datainnsamlingsmetode, utvalgsstørrelse og analysemetode 

skulle stemme overens. I denne prosessen fulgte vi Braun og Clarke (2013, s. 43-56) sine 

anbefalinger for utvikling av et helhetlig kvalitativt forskningsdesign. Nå skal vi først se på 

valg av datainnsamlingsmetode, deretter valg av analysemetode, og hvilket ontologisk og 

epistemologisk rammeverk vi legger til grunn for studien.  

2.1.1 Det kvalitative forskningsintervju 

I vår studie av terapeuters holdninger var det avgjørende med en tilnærming som ga mulighet 

til å utforske et mangfold av perspektiver og nyanser, uten at informantenes responser blir 

begrenset til ferdig utformede kategorier, hvor viktig informasjon kan gå tapt. Kvalitativ 

forskning egner seg godt for et dybdeperspektiv og for å avdekke sosiale mønstre i en liten 

populasjon (Krumsvik, 2014, s. 21). Dermed anså vi det kvalitative forskningsintervju som en 

egnet datainnsamlingsmetode for å undersøke holdninger. Ifølge Braun og Clarke (2013, s.  

45) kan forskningsspørsmål som skal undersøke synspunkter og meninger (“understandings 

and perceptions”) være egnet for intervju som datainnsamlingsmetode. Her anser vi 

holdninger (som vi skal utforske i denne studien) som overlappende med synspunkter og 

meninger. Videre har denne kvalitative studien en erfaringsbasert (“experiential”) tilnærming, 

som innebærer å sette seg inn i hvordan fenomenet vi er interessert i, oppfattes og erfares fra 

informantens perspektiv (Braun & Clarke, 2013, s. 21-24). Vi fant støtte for at en 

erfaringsbasert tilnærming er egnet til forskningsspørsmål om holdninger (Braun & Clarke, 

2013, s. 52). Vi skal nå se på hvilken analysemetode som kan passe til dette. 
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2.1.2 Tematisk analyse 

Vi valgte tematisk analyse for å analysere dataene våre. Ifølge Braun og Clarke (2013, s. 45) 

kan forskningsspørsmål som skal undersøke holdninger være egnet for tematisk analyse. 

Braun & Clarke (2006, s. 6,) skriver at tematisk analyse er en metode for å identifisere, 

analysere og rapportere mønstre av mening (temaer) i et datasett – i sammenheng med et 

forskningsspørsmål. Tematisk analyse er en fleksibel analysemetode, som ikke er knyttet til 

en spesifikk metodologi. Vår utvalgsstørrelse på ni intervjupersoner var også tilstrekkelig for 

bruk av tematisk analyse (6-20 intervjuer er anbefalt avhengig av studiens omfang) (Braun & 

Clarke, 2013, s. 48). 

En viktig beslutning handler om på hvilket “meningsnivå” temaene i analysen skal 

identifiseres på (Boyatzis, 1998). Vi har valgt en semantisk tilnærming, hvor temaer og koder 

identifiseres ut fra det eksplisitte, semantiske innholdet i datamaterialet, og hvor vi som 

forskere ikke tolker utover det informanten selv har sagt (Braun & Clarke, 2006). Semantisk 

koding reflekterer deltakernes språk og konsepter, fremfor å bruke teoretiske rammeverk for å 

identifisere implisitte meninger i materialet (Braun & Clarke, 2013, s. 207). Inndelingen i 

semantiske versus latente koder er dog ikke «ren» - i praksis vil gjerne koder inneha begge 

elementer. I tråd med dette har vi valgt en induktiv tematisk analyse, som innebærer å 

identifisere temaer som er sterkt knyttet til datamaterialet (Patton, 1990). Analysen skal da 

være datadrevet og utviklet “bottom up”. Samtidig er det viktig å understreke at analysen 

alltid til en viss grad vil bli formet av forskerens ståsted, kunnskap og epistemologi, og at data 

ikke kodes i et “epistemologisk vakuum” (Braun & Clarke, 2006). Dette bringer oss videre til 

valg av ontologi og epistemologi. En mer detaljert beskrivelse av hvordan vi gikk frem i de 

ulike stadiene av analysen, vil vi komme tilbake til under “2.6 Analyseprosessen.” 

2.1.3 Ontologisk og epistemologisk rammeverk 

Det er viktig å forholde seg bevisst til hvilket epistemologisk (kunnskapsteoretisk) og 

ontologisk (eksistensfilosofisk) rammeverk vi som forskere opererer innenfor, da dette 

bringer med seg antakelser om hvordan vi skal forstå datamaterialet (Braun & Clarke, 2006).  

I denne studien tar vi utgangspunkt i den epistemiske posisjonen kontekstualisme, som utgjør 

en mellomposisjon mellom ytterpunktene positivisme og konstruktivisme (Henwood & 

Pidgeon, 1994), ved at kunnskap anses som kontekstavhengig, situasjonsbestemt og påvirket 

av forskerens standpunkter (Madill, Jordan, & Shirley, 2000; Tebes, 2005). Kontekstualisme 
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karakteriseres også av ontologiske teorier som “kritisk realisme” (Willig, 1999), som legger 

til grunn at en før-sosial realitet eksisterer, men at denne kun er delvis tilgjengelig for oss 

(Madill, et al., 2000). “Kritisk realisme” anerkjenner at individer skaper mening gjennom 

erfaring, og at den større sosiale konteksten påvirker denne prosessen, men beholder fokus på 

datamaterialet, i visshet om at realiteten kun er delvis tilgjengelig (Braun & Clarke, 2006). 

Med dette ønsker vi å formidle intervjupersonenes holdninger “slik de er,” samtidig som vi 

forsøker å være bevisste på hvordan vi som forskere bidrar til å påvirke den kunnskap som 

intervjupersonene formidler.  

 Reliabilitet og validitet 

Reliabilitet handler om forskningsresultatenes konsistens og troverdighet. Ofte har dette 

sammenheng med spørsmålet om et resultat kan reproduseres på andre tidspunkter av andre 

forskere (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276). Braun og Clarke (2013, s. 279) hevder at 

reliabilitet ikke er et passende kriterium for å bedømme kvalitativt arbeid. Mens man i 

kvantitative studier er opptatt av å minimere forskerens påvirkning (for å etablere høyere 

reliabilitet), må man i kvalitative studier erkjenne at forskeren uunngåelig påvirker 

forskningsprosessen og kunnskapen som produseres. Kvalitative forskere er også opptatt av 

individuelle meninger og erfaringer, og siden konteksten former dette, kan ikke datamaterialet 

nødvendigvis reproduseres i en annen kontekst (Yardley, 2008). Krumsvik (2014, s. 132) 

hevder på sin side at det kvalitative forskningsintervjuet stiller krav til en solid 

intervjureliabilitet, som betyr at en har presise intervjuspørsmål og at disse blir forstått av 

informantene. Som intervjuere forsøkte vi å være presise, og vi var også bevisste på hvordan 

ledende spørsmål kunne påvirke svarene, noe en bør merke seg for å unngå svekket reliabilitet 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276). 

Om validitet i kvalitativ forskning hevder Hammersley (1987, s. 69) at et bidrag er gyldig 

eller sant hvis det representerer nøyaktig de egenskapene til fenomenene som det er ment å 

beskrive, forklare eller teoretisere. I vår undersøkelse har vi etterstrebet å følge Kvale og 

Brinkmann (2015, s. 277) sin anbefaling om å gjennomføre en kontinuerlig validering 

gjennom hele forskningsprosessen. F.eks. satte vi oss inn i relevant forskningslitteratur og 

ulike kvalitative analysemetoder før vi planla prosjektet og utviklet en problemstilling. Denne 

rekkefølgen bidrar til å styrke validiteten (Krumsvik, 2014, s. 154). Vi har også fulgt Braun 
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og Clarke (2013, s. 287) sin 15-punkt-sjekkliste for god tematisk analyse for å øke prosjektets 

validitet. I “4.0 Diskusjon” blir flere problemstillinger knyttet til validitet diskutert. 

 Forskernes innvirkning på prosessen 

Det kvalitative forskningsintervju anses som en sosial praksis – det er en måte å stille 

spørsmål på som er knyttet til en bestemt historisk og sosial kontekst (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 36-37). Kvalitative forskere erkjenner at forskeren alltid og uunngåelig påvirker 

forskningsprosessen og kunnskapen som produseres (Yardley, 2008). I en intervjusituasjon 

kan enhver nonverbal og verbal respons fra forskerens side (f.eks. hva vi bekreftet, hva vi 

stilte oppfølgingsspørsmål til, hva som engasjerte oss mest), i større eller mindre grad ha 

bidratt til å påvirke hva informantene valgte å fortelle oss. Generelt opplevde vi oss selv som 

åpne og bekreftende i samtalene med informantene. Samtidig er det i et semistrukturert 

intervju meningen at forskeren skal påvirke intervjuet, og i tråd med våre forskningsspørsmål 

stilte vi også spørsmål om positive og negative sider ved temaet. Dette kan potensielt ha 

påvirket noen informanter til å bli mer nyanserte enn de opprinnelig var. 

Ifølge Braun og Clarke (2013) bidrar personlige erfaringer til å forme hvordan vi leser data – 

som både kan berike eller begrense hva vi ser. Dette må vi som forskere vedkjenne oss og 

reflektere over i analyseprosessen. For å gjøre vår egen forforståelse mer bevisst og eksplisitt, 

skrev vi derfor ned egne holdninger til veiledet internettbehandling, før vi gjennomførte 

intervjuene. Oppsummert var vi ganske samstemte, ved at begge anså seg selv som åpen og 

nysgjerrig på veiledet internettbehandling - en behandlingsform vi ikke hadde noen kunnskap 

om før arbeidet med hovedoppgaven startet. Samtidig hadde vi flere kritiske innvendinger, 

som psykologstudenter på siste året, hvor vi lærer om psykoterapi og hvilke faktorer som er 

viktige for å oppnå endring. Vi er derfor spesielt interesserte i hvordan veiledet 

internettbehandling påvirker sentrale behandlingsfaktorer som relasjonen mellom terapeut og 

klient, samt terapeutens rolle. I analyseprosessen kan det tenkes at hva vi som forskere 

opplevde som mest interessant, gjenspeilet seg i analysen og resultatene. For å bevisstgjøre 

oss selv på dette, skrev vi også ned hva vi opplevde som mest interessant da vi leste gjennom 

intervjuene. Denne bevisstgjøringen tror vi styrker validiteten av funnene, ved at vi blir bedre 

i stand til å gi en balansert og mer nøyaktig fremstilling av de positive og negative 

holdningene. Bevisstgjøringen av vår egen forforståelse bidrar også til å behandle data og 

informantenes bidrag på en respektfull måte.  



16 

 

 Utvalg 

2.4.1 Utvalgsprosedyre 

På grunn av rammene for en hovedoppgave, valgte vi å rekruttere ni terapeuter fra 

tilgjengelige behandlingsenheter (jf. et bekvemmelighetsutvalg). Vår hovedveileder tok 

kontakt med seksjonslederne på to ulike BUP’er i Oslo, og disse lederne oppfordret sine 

teamledere til å rekruttere terapeuter til prosjektet. Av teamlederne fikk vi kontaktinformasjon 

på terapeutene som meldte seg frivillig. Vi kontaktet deretter terapeutene per e-post for å 

avtale tid og sted for intervju. Terapeutene ble informert om at de ikke trengte å ha noe 

erfaring med veiledet internettbehandling for å kunne delta. Grunnene for at vi baserte oss på 

dette, var både av praktiske hensyn - vi ønsket å rekruttere nok deltakere til intervju innen 

tidsfristen, og vi vurderte at det var større sannsynlighet for å sikre oss terapeuter, om vi åpnet 

opp for terapeuter både med og uten erfaring med veiledet internettbehandling. I tillegg forsto 

vi at det var et behov for å undersøke terapeuters holdninger til internettbehandling innen 

“ordinær helsetjeneste” (Vigerland et al., 2014), og disse har ikke nødvendigvis erfaring med 

behandlingsformen. Siden terapeuters holdninger kan utgjøre aktuelle muligheter og barrierer 

for implementering av veiledet internettbehandling i psykisk helsevern for barn og unge, var 

det et naturlig valg i denne studien å fokusere på holdninger hos terapeuter i BUP. 

2.4.2 Deskriptiv informasjon om utvalget 

Det endelige utvalget besto av ni terapeuter hvor disse yrkestitlene var representert: Psykolog, 

psykologspesialist, lege, sosionom, klinisk sosionom og familieterapeut. Vi anså det som en 

fordel å intervjue deltakere med ulik profesjonsbakgrunn, for å få variasjon av holdninger og 

dermed øke generaliserbarheten av funnene. Samtidig vurderte vi utvalget som tilstrekkelig 

homogent, siden alle er terapeuter som jobber på BUP, noe som er viktig for å få til en 

mønsterbasert analyse med et mindre utvalg (Braun & Clarke, 2013, s. 50). Deltakerne var 

jevnt rekruttert fra begge arbeidsplasser. Deltakernes alder varierte bredt, hvor det var fire 

deltakere mellom 25-34 år, to deltakere mellom 35-44 år, tre deltakere mellom 45-54 år og en 

deltaker mellom 55-64 år. Deltakernes erfaring som terapeut var også kjennetegnet av 

spredning, hvor vi hadde: Fem deltakere mellom 0-4 års erfaring, en deltaker mellom 5-9 års 

erfaring, en deltaker mellom 10-14 års erfaring, en deltaker mellom 15-19 års erfaring og en 

deltaker mellom 20-25 års erfaring. Ulike teoretiske terapitilnærminger var representert blant 
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terapeutene: Kognitiv atferdsterapi, psykodynamisk terapi, emosjonsfokusert terapi, 

mentaliseringsbasert terapi, mindfulness, familieterapi og eklektiske tilnærminger. Deltakerne 

ble spurt om å oppgi et tall på en skala fra 1 til 5, for hvor mye kunnskap de opplevde å ha om 

veiledet internettbehandling. Gjennomsnittet for dette var: 2. Terapeutene opplevde altså å ha 

lite til moderat med kunnskap om temaet. Vi fikk inntrykk av at flertallet av de som hadde 

meldt seg som deltakere, hadde en interesse for internettbehandling, og et mindretall hadde 

også noe kjennskap med veiledet internettbehandling for barn og unge. Derfor var det nok et 

noe “skjevt” utvalg av informanter vi fikk, sammenlignet med et randomisert utvalg, noe som 

gjerne er en konsekvens av å bruke et bekvemmelighetsutvalg. 

 Datainnsamling 

2.5.1 Utarbeidelse av intervjuguide 

Utarbeidelsen av intervjuguiden tok utgangspunkt i vår problemstilling: “Hvilke holdninger 

har et utvalg terapeuter i BUP til veiledet internettbehandling for barn og unge med 

angstlidelser?” Fra denne problemstillingen utledet vi forskningsspørsmål og deretter 

intervjuspørsmål, en rekkefølge som bidrar til å styrke validiteten (Krumsvik, 2014, s. 154). 

Prosessen med å utvikle intervjuguiden begynte med å lage en liste med spørsmål relatert til 

forskningsspørsmålene. Her var vi bevisste på å skille mellom forskningsspørsmål og 

intervjuspørsmål, ved at vi forsøkte å gjøre intervjuspørsmålene mer konkrete og spesifikke 

enn forskningsspørsmålene (Braun & Clarke, 2013, s. 84). Et eksempel på et 

forskningsspørsmål er: «Har terapeutene noen tanker om hvilke barn/unge og foreldre 

veiledet internettbehandling vil passe best for?» Dette ble altså ikke stilt under intervjuet, men 

her hadde vi flere intervjuspørsmål, f.eks.: «Er det noen personlige egenskaper ved foreldre 

du tenker er nødvendige for at de skal kunne gjennomføre programmet?» 

For å unngå at spørsmålene skulle bli akademiske og intellektualiserte, utformet vi 

intervjuspørsmålene med et noe enklere og uformelt språk, som f.eks.: “Hva vekker det i 

deg?” og “hva sier magefølelsen da?” Hensikten var å gjøre det enklere for deltakerne å svare 

på spørsmålene. Videre var hensikten å oppnå mer spontane svar og valide mål på deres 

holdninger, som ikke kun består av kognitive evalueringer, men både kognitive, emosjonelle 

og atferdsmessige komponenter jf. (Rosenberg & Hovland, 1960, s.1-14). Intervjuet var 

utformet semistrukturert. Det vil si at vi under intervjuet tok utgangspunkt i konkrete 
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intervjuspørsmål fra den ferdig utformede intervjuguiden, samtidig som det var rom for ikke-

planlagte oppfølgingsspørsmål, formulert i møte med den enkelte informant (Braun & Clarke, 

2013, s. 78). Informanten hadde også mulighet til å ta opp egne temaer. Forøvrig var vi også 

validerende overfor informantens bidrag underveis, for å fasilitere fyldige beskrivelser, en 

trygg intervjusituasjon og motivasjon.  

2.5.2 Gjennomføring av intervju 

For å forberede oss til gjennomføring av intervju, intervjuet vi hverandre for å få øving i å 

fokusere oppmerksomheten mot forskningsspørsmålene, intervjuspørsmålene og spontane 

oppfølgingsspørsmål simultant. Forskningsintervjuene ble så gjennomført ved at vi møtte 

terapeutene personlig på deres arbeidsplass, henholdsvis ved Nic Waals Institutt eller Grorud 

BUP. Intervjuene ble utført i tidsperioden 18.04.18 - 15.05.18. Hvert intervju varte i 45-65 

minutter. I forkant av hvert intervju, ble informasjonsskriv om studien og samtykkeskjema 

tilsendt på mail (se vedlegg A). I samtale før intervjuet startet, ble deltakerne i tillegg gitt kort 

informasjon om studien - om formål, problemstilling og en definisjon av “veiledet 

internettbehandling”. Deltakerne ble videre informert om intervjuets varighet, 

konfidensialitet, samt bruk av lydopptaker, før signatur av samtykkeskjema for frivillig 

deltakelse ble innhentet (se vedlegg C). Vi stilte også spørsmål for å innhente deskriptiv 

informasjon om utvalget vårt rett før intervju (se vedlegg B). Intervjuene ble fordelt jevnt 

mellom oss og utført separat.  

 Analyseprosessen 

I analyseprosessen har vi fulgt Braun og Clarke (2006) sine seks faser for tematisk analyse, 

som vi her har oversatt til norsk. 

2.6.1 Bli kjent med datamaterialet (fase 1) 

Den første fasen handler om å transkribere intervjuene og notere foreløpige assosiasjoner. Vi 

valgte å transkribere de intervjuene vi selv hadde utført, for å bli ekstra godt kjent med 

materialet, i tillegg til at det reduserer faren for feiltolkning. Ifølge Braun og Clarke (2006) 

krever tematisk analyse en streng skriftlig oversettelse av alle verbale, og noen ganger 

nonverbale, ytringer, noe vi etterstrebet. Men, det var ikke alltid lett å forstå hva informantene 
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mente, særlig der det var lange resonnementer om kompliserte sammenhenger, hvor en var 

innom en rekke temaer, før en til slutt uttrykte et poeng som var et stykke unna 

intervjuspørsmålet. I tillegg, da intervjuene ble tatt opp med lydopptaker, skjedde det en 

reduserende modifisering, siden en da mistet kroppsspråk og andre trekk ved 

intervjukonteksten. Da sluttet vi oss til Lapadat og Lindsay (1999) sin uttalelse om at 

transkribering er en «tolkende øvelse» hvor meninger blir skapt, og dermed mer enn en 

mekanisk øvelse hvor en oversetter lydspråk til skriftspråk. Vi leste våre egne og den andres 

transkriberingsnotater flere ganger for å gjøre et «dypdykk» i materialet, slik at vi ble kjent 

med dybden og bredden av innholdet (Braun & Clarke, 2006). Vi skrev ned uformelle ideer vi 

fikk etter å ha lest materialet for første gang. Dette fordi vi var klar over at hva vi ble opptatt 

av ved intervjuene muligens ville endre seg etter hvert som vi kom videre i prosessen. 

2.6.2 Utvikle foreløpige koder (fase 2) 

Den andre fasen handler om å kode interessant materiale på en systematisk måte (Braun & 

Clarke, 2006). Braun og Clarke (2013, s. 206-207) definerer en kode som et ord/en kort frase 

som fanger essensen for hvorfor en del av datamaterialet kan være nyttig, og hevder at kodene 

er byggesteinene i analysen. I vårt prosjekt utførte vi en komplett koding, hvor formålet er å 

identifisere alt som er relevant for forskningsspørsmålene. Vi har brukt et dataprogram kalt 

“NVivo” i kodingen, hvor vi manuelt har markert ulike tekstbiter i intervjuene som vi har 

navngitt med ulike koder. Først kodet vi det samme intervjuet hver for oss, før vi 

sammenlignet og ble enige om en felles måte å kode på. Deretter kodet vi begge to intervjuer 

til, som vi sammenlignet, og til slutt kodet vi de resterende intervjuene hver for oss. Dette er 

prosedyrer som kan øke kodingens reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276). Vi stilte 

det analytiske spørsmålet: «Hva er interessant i form av holdninger?», slik at kodene 

reflekterte ulike holdninger. Utover i prosessen modifiserte vi enkelte koder, slik at de enten 

ble mer generelle eller mer spesifikke. En slik rekoding er en del av analyseprosessen, for å 

fange opp både mønsteret og mangfoldet i datasettet, ifølge Braun og Clarke (2013, s. 211).  

Under kodingsprosessen oppdaget vi et behov for å gjøre endringer på forskningsspørsmålene 

våre. I induktiv metode er det en vekslende prosess å kode ut i fra forskningsspørsmål og å 

tilpasse forskningsspørsmål etter datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). I tråd med dette, 

valgte vi å ekskludere følgende forskningsspørsmål i denne fasen: “Har terapeutene interesse 

for å ta i bruk veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser?”, “hvordan ser 
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terapeutene for seg bruk av veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser?” 

og “hva tenker terapeutene om behandlingsutfall av internettbehandling sammenlignet med 

tradisjonell behandling når det gjelder barn og unge med angstlidelser?” Responsene vi fikk 

på de påfølgende intervjuspørsmålene ble tynne, dermed mindre interessante, og derfor 

mindre egnet til å besvare forskningsspørsmålet. Av den grunn valgte vi heller å fokusere på 

de forskningsspørsmålene som genererte fyldigere data.  

2.6.3 Identifisere foreløpige temaer (fase 3) 

Fase 3 begynte da vi hadde kodet datamaterialet ferdig, og hadde en lang liste med 

identifiserte koder (Braun & Clarke, 2006). I denne fasen begynte vi å analysere kodene, ved 

å se etter hvordan ulike koder kunne kombineres til å forme større temaer (Braun & Clarke, 

2006). Vi så altså etter konsepter, temaer, eller problemstillinger som flere koder relaterte til. 

Vi forsøkte å identifisere hva som var felles i de mønstrene vi så. Et godt tema skal ha et 

sentralt organiserende prinsipp, og bestå av mange ulike ideer eller aspekter relatert til dette 

(Braun & Clarke, 2013, s. 224). Videre var det ønskelig å identifisere temaer som fanget opp 

de viktigste mønstrene i dataene, og som var relevante for å besvare forskningsspørsmålene. 

Å finne ut hvilke mønstre som er relevante og viktige, handlet ikke bare om hvilke mønstre 

som er mest frekvente, men vi var også bevisste på å fange opp de ulike elementene som var 

mest meningsfulle for forskningsspørsmålene (Braun & Clarke, 2013, s. 230). Under denne 

fasen arbeidet vi først individuelt for å ikke begrense den kreative prosessen. Da vi hadde 

utviklet noen foreløpige temaer, gikk vi så sammen for å diskutere disse og komme til enighet 

om en mulig felles struktur. Underveis i denne prosessen var det nyttig å lage visuelle 

tankekart. Dette hjalp oss også til å bli bevisste på relasjonene mellom temaene. Da vi så 

hadde samlet sammen alle ekstrakter av data relevant for hvert tema, gikk vi videre til 

gjennomgang av temaene. 

2.6.4 Gjennomgå og revidere temaer (fase 4) 

I denne fasen undersøkte vi hvordan de foreløpige temaene passet overens med de kodede 

dataene og datasettet, for å sikre at analysen var “trofast” mot dataene. Først gikk vi tilbake til 

til alle koder og sorterte data for å revurdere om hvert foreløpige tema faktisk passet til dette. 

Vi stilte oss selv spørsmål om temaene var dekkende for dataene, om temaene var koherente 

(at hvert tema har et sentralt organiserende prinsipp), om temaene var distinkte fra hverandre, 
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hvordan de fungerte sammen, og ikke minst hvorvidt temaene var relatert til 

forskningsspørsmålene. Her flyttet vi rundt på kodede data og slo sammen undertemaer for å 

tydeliggjøre og forbedre temaene i tråd med spørsmålene. I revideringsfasen gikk vi altså 

fram og tilbake mellom foreløpige temaer og datasettet. Da vi ikke ønsket å gjøre flere større 

endringer i det ”tematiske kartet” gikk vi videre til neste fase. 

2.6.5 Å definere og navngi temaer (fase 5) 

I denne fasen forsøkte vi å definere fokuset og grensene til hvert tema for å få fram essensen. 

Vi var bevisste på at hvert tema skulle ha et klart fokus, være relativt avgrenset og til sammen 

utgjøre et sammenhengende og meningsfylt bilde av de sentrale mønstrene i dataene. I valg av 

navn til hvert tema forsøkte vi også å la dette gjenspeile analysen, på en konsis og informativ 

måte. Vi rådførte oss med veileder underveis i hele analyseprosessen ved utforming av 

temaer, siden det styrker temaenes reliabilitet ved at flere forskere kvalitetssikrer analysen. 

2.6.6 Å skrive rapporten (fase 6) 

Skriveprosessen i kvalitativ metode er selve prosessen der analysen utvikler seg til sin 

endelige form. I denne fasen valgte vi ut hvilke utdrag vi ønsket å bruke for å illustrere hvert 

tema. Vi har altså behandlet data-utdragene illustrativt, som eksempler på de analytiske 

poengene underveis i teksten. Analysen er narrativet vi har skrevet rundt dataene, som 

veileder leseren i hvordan den skal forstå data-utdraget, og hvorfor det er relevant og 

interessant. Selv i en deskriptiv, semantisk tilnærming er fortolkning essensielt. Hvordan du 

gir mening til mønstrene du rapporterer bidrar til en fortolkende analyse. Her var vi bevisste 

på å få en god balanse mellom data-utdrag og det analytiske narrativet. Vi var også bevisste 

på at rekkefølgen temaene ble presentert i skulle være logisk, der hvert nye tema bygger på 

det tidligere diskuterte temaer (Braun & Clarke, 2013, s. 249-254). 

 Etikk 

2.7.1 Samtykke og konfidensialitet 

Prosjektet ble vurdert og tilrådet av Norsk senter for forskningsdata (NSD), se vedlegg D. I 

hele prosjektet har vi dermed fulgt “Forskningsetiske retningslinjer” (Den nasjonale 
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forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora [NESH], 2016). Vi har også 

fulgt Universitetet i Oslo sine retningslinjer for datasikkerhet. 

Deltakerne fikk informasjonsskriv om prosjektet, og det fremgikk av dette skrivet hvordan 

opplysninger blir håndtert og oppbevart (se vedlegg A). Deltakerne måtte avgi et skriftlig 

informert samtykke, og det gikk tydelig frem at de når som helst kan trekke sitt samtykke uten 

å oppgi grunn. For å bevare konfidensialitet, beskrev vi generell spredning på 5- eller 10 års-

intervaller når det gjaldt deltakernes alder og antall års erfaring som terapeut. I tillegg ble ikke 

opplysningene om terapeutene knyttet opp mot sitater på individnivå. Dette for å forhindre at 

terapeutene kan identifiseres i publikasjon. Data ble oppbevart i henhold til gjeldende 

retningslinjer, både lydopptakere, intervjunotater, transkriberingsnotater, navneliste og 

koblingsnøkkel. Kun forfatterne har tilgang til intervjuene, og veilederne har tilgang i 

anonymisert form. Lydopptak slettes og intervjunotater, samt navneliste og koblingsnøkkel, 

makuleres innen hovedoppgaven er levert i oktober 2018. I tillegg slettes 

transkriberingsnotater og koder i dataprogrammet “NVivo” innen samme frist.  

2.7.2 Etiske betraktninger 

Som forsker møter man på etiske problemstillinger gjennom hele intervjuundersøkelsen, 

ifølge Kvale og Brinkmann (2015, s. 97). Vi har her valgt ut noen etiske betraktninger: 

I intervjusituasjonen kjente vi på en etisk problemstilling, som Fog (2004) kaller intervjuerens 

grunnleggende etiske dilemma: Vi ville i utgangspunktet få mest mulig informasjon fra 

informantene og virkelig gå “i dybden”, men samtidig ønsket vi å være respektfulle. Noen 

ganger merket vi at terapeutene ikke hadde mer å si, og da ville vi ikke skape ubehag ved å 

stille flere, pågående, kognitivt krevende spørsmål. Vi kjente særlig på dette siden terapeutene 

generelt hadde lite kunnskap og erfaring om temaet, og en times intervju kan oppleves intenst. 

Samtidig, dersom en ikke stiller nysgjerrige oppfølgningsspørsmål, er risikoen å få et 

materiale som bare “skraper på overflaten.” Så her etterstrebet vi en balanse, mellom å få nok 

informasjon til å besvare forskningsspørsmålene våre og gjøre dette på en etisk forsvarlig 

måte. 

En annen etisk betraktning handler om rekruttering og utvalg: Siden seksjonsledere og 

teamledere ble involvert i rekrutteringen av terapeutene, kan det i teorien innebære en risiko 

for at terapeutene ikke føler seg helt frie til å dele sine holdninger åpent i intervjusituasjonen, 
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hvis noen er bekymret for å bli gjenkjent. Noen kan også bekymre seg for at andre kollegaer 

kan gjenkjenne holdningene, siden utvalget er lite. For å dempe denne effekten, informerte vi 

om at personopplysninger blir behandlet konfidensielt, og vi har også unnlatt å transkribere 

materiale som kan gjøre informanter gjenkjennelige, for å bevare deltakernes anonymitet. 

En tredje etisk betraktning handler om hvordan vi har gjengitt sitater. Som tidligere nevnt, 

krever tematisk analyse en streng og presis transkribering av alle ytringer (Braun & Clarke, 

2006). På en annen side hevder Kvale og Brinkmann (2015, s. 213) at “det ordrett 

transkriberte muntlige språket kan fremstå som usammenhengende og forvirret tale.” Dermed 

skriver Kvale og Brinkmann videre at det kan være hensiktsmessig å gjengi uttalelsene på en 

mer sammenhengende måte. Publisering av usammenhengende transkripsjoner kan medføre 

en uetisk stigmatisering av bestemte personer (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 214). Hvordan vi 

skulle balansere disse hensynene, var et dilemma vi kjente på, men vi valgte at det etiske 

hensynet skulle veie tyngst. Dermed fjernet vi flere (men ikke alle) unødvendige fyllord fra 

sitatene. Teksten ble også mer leservennlig og forståelig, og poengene kom tydeligere frem.  
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3 Resultater 

 Overordnet beskrivelse av temaene 

Som det fremgår av tabellen nedenfor, resulterte analysen i fire overordnede temaer, med 

undertemaer innenfor hvert av disse. Temaene gjenspeiler vår forståelse av datamaterialets 

relevans for forskningsspørsmålene, og er organisert etter vår fortolkning av hvordan 

terapeutenes holdninger former underliggende mønstre. Vår opplevelse fra gjennomføring av 

intervju var at majoriteten av informantene hadde få klare og sterke holdninger til veiledet 

internettbehandling, og vi opplevde informantene generelt som åpne og nysgjerrige. De fleste 

terapeutene argumenterte for og imot sine egne tanker og følelser, og var nyanserte og 

undrende i sine bidrag. Samtidig hadde også noen terapeuter klare og tydelige meninger om 

temaet. Tema-navnene er på ulike vis formulert som holdninger, hvor noen temaer er 

formulert som påstander. Noen temaer er formulert som spørsmål, for å gjenspeile 

terapeutenes undrende stil, og få frem at de færreste bidragene her besto av bombastiske 

påstander. Andre temaer er satt sammen av mønstre av holdninger i dataene som står i 

kontrast til hverandre, f.eks. “Veiledet internettbehandling - en bærekraftig løsning eller 

rovdrift av faget?”  

Alle terapeuter er representert i analysen og i utvalget av sitater. For å styrke studiens 

konfidensialitet, oppgir vi ikke deltakernumre, slik at sitater ikke kan knyttes sammen. For å 

presisere prevalensen av temaene og gi en indikasjon på styrken eller konsistensen av de ulike 

temaene, vil vi benytte bestemte begreper i presentasjon av funnene. Følgende 

antallsindikator beskriver hvor mange terapeuter som uttrykte en holdning: “Noen/andre”: 1-

2, “Flere”: 3-4, “Mange”: 5-6, “Nesten alle”: 7-8, “Alle”: 9. Hvis vi f.eks. skriver at “mange” 

terapeuter uttrykte en holdning, refererer vi til 5-6 terapeuter. 

I tema 1 vil vi presentere terapeutenes holdninger til hvilke konsekvenser selve formen på 

veiledet internettbehandling kan ha for terapeutenes og foreldrenes rolle, og ikke minst 

hvordan de tenker dette kan påvirke barna/ungdommens opplevelse av behandlingsformen. 

Tema 2 omfatter terapeutenes holdninger til veiledet internettbehandling på et mer overordnet 

systemisk nivå, med fokus på forholdet mellom en standardisert og individualisert 

behandlingsform. I tema 3 vil terapeutenes holdninger til hvorvidt det er mulig å etablere en 
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relasjon digitalt, bli presentert. I det 4. og siste temaet vil vi beskrive holdninger til hvem 

denne behandlingsformen kan være egnet for. 

Figur 1: Oversikt over temaer i analysen. 

 

 Veiledet internettbehandling bidrar til økt 

selvstendiggjøring 

Det sentrale organiserende innholdet i dette overordnede temaet er “selvstendiggjøring”, og 

her inkluderes terapeuters holdninger til hvordan veiledet internettbehandling bidrar til økt 

selvstendiggjøring av barnet/ungdommen og foreldrene, og hva slags rolle foreldrene og 

terapeuten bør ha i dette. I analysen av datamaterialet så vi et mønster hvor mange terapeuter 

var opptatt av at behandlingsformen medfører en ansvarsforskyvning der terapeutens rolle blir 

mindre, og klientens og foreldrenes rolle blir større. Hvilke konsekvenser får det, og hvordan 

kan det tenkes å påvirke opplevelsen av behandlingen for de involverte? Siden dette er 

veiledet selvhjelp, ser vi på selvstendiggjøring som et svært sentralt og integrert tema. Det 
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1A: Opplever 
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egenmestring eller 
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overordnede temaet er delt inn i tre underordnede temaer: 1A: “Opplever klienten 

egenmestring eller sykeliggjøring?”, 1B: “Blir foreldre terapeuter på hjemmebane?” og 1C: 

“Blir terapeuten som en tilgjengelig teknologi-guide?”  

3.2.1 Opplever klienten egenmestring eller sykeliggjøring? 

Temaet omhandler holdninger til hvordan klienten kan oppleve økt selvstendiggjøring i 

behandlingsformen - om det går i retning av “egenmestring” eller “sykeliggjøring.” Vi tenker 

begrepene representerer to ytterpunkter på en skala hvor en klients opplevelse kan befinne 

seg, fra det positive (egenmestring) til det negative (sykeliggjøring). På den positive siden var 

det flere terapeuter som trakk frem at veiledet internettbehandling kan stimulere til 

egenmestring og styrke klientens autonomi. F.eks. ble det sagt optimistisk:  

En positiv side ved det [veiledet internettbehandling] er jo at det ... stimulerer til 

egenmestring … Du vil på en måte i større grad være en veileder og en som skal 

mobilisere de ressursene som er der til hjelp til selvhjelp, på en måte. 

Videre var det ulike grunner for hvorfor terapeutene tenkte behandlingsformen bidrar til 

egenmestring. Flere nevnte den generelle utfordringen ved BUP - at barn og unge ikke alltid 

møter opp av egen vilje. Flere tenkte at veiledet internettbehandling for mange kunne 

oppleves som et mer motiverende alternativ, hvor barnet/ungdommen opplever et sterkere 

eierskap til egen behandling, og hvor de får lyst til å gjennomføre for sin egen del. Noen 

tenkte at spill-teknologi, animasjoner og filmer kunne bidra til dette. En terapeut fortalte 

begeistret at behandlingsformen kan fungere fint som et pedagogisk verktøy: 

Man kan jo se for seg teknologi som er veldig brukervennlig for barn, som er vant til å 

bruke iPad’er. De kan få opp små animasjoner som kan vise fenomener og som kan 

være veldig gjenkjennbare. Små mini-filmer som kan illustrere ting og være litt sånn 

modellæring-eksempler. Så jeg tenker det kan fungere som et pedagogisk verktøy. 

Noen terapeuter var opptatt av at behandlingsformen legger opp til at barnet/ungdommen kan 

jobbe på egenhånd i sitt naturlige miljø, og at læringen blir mer overførbar til virkeligheten. 

En informant mente at behandlingsformen kunne dekke et behov hos barn/unge om å jobbe 

med behandlingen når de selv er klare for det. Behandlingsformen kan gjøre at klienten 

opplever å bli ansvarliggjort, og at klienten kan få brukt egne ressurser til å mestre eget 

problem, var det noen som mente. En terapeut fortalte: 
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Dette er også en hjelp til selvhjelp der man kan få brukt barnets egne ressurser, og 

familiens ressurser, på en positiv måte til å mestre eget problem, fremfor å få en 

identitet som psykisk syk og gå til en institusjon og i verste fall klientifiseres litt.  

På den negative siden var det flere terapeuter som var opptatt av at veiledet 

internettbehandling kan oppleves mindre forpliktende og dermed vanskelig å gjennomføre. En 

informant presiserte at gjennomføring muligens blir vanskelig for klienter med angstlidelser, 

siden et typisk symptom er å unngå ubehagelige situasjoner, og undret seg:  

... mindre forpliktende. Hvis en allerede strever med unngåelse på mange områder, vil 

det kanskje være enklere å ikke følge opp det [veiledet internettbehandling]. 

En mulig negativ konsekvens av at barnet/ungdommen sitter alene og jobber med 

behandlingen kan være at de gjør problemene sine større enn hva de egentlig er, mente noen. 

Dermed kan det bli et selvforsterkende fokus på angsten. Ingen nevnte direkte at de tenker 

klienten blir sykeliggjort i behandlingen, men vi fortolker flere sitater til å ligge nært det 

poenget. F.eks. ble selvdiagnostisering nevnt: 

Ungdom har jo også en tendens til å (...) selvdiagnostisere, så det blir litt mindre 

kontrollert når man sitter hjemme og holder på med den behandlingen kanskje. 

Til slutt var det flere terapeuter som trakk frem at det er synd dersom barnet/ungdommen 

opplever at det er en selv som må gjøre en stor innsats i veiledet internettbehandling, siden 

“en selv er problemet.” Flere trakk frem at barn/ungdom ofte kan være symptombærere for 

andre, og at det sjeldent er hensiktsmessig med individualbehandling av denne gruppen. 

Dersom barnet/ungdommen opplever å bli overlatt til seg selv, kan en kjenne på ensomhet og 

at ansvaret blir for stort. Dette var en bekymring, som bringer oss over til neste tema: 

Mange foreldre har en oppfatning når de kommer til BUP som er at «nå har vi prøvd 

alt, og det er barnet mitt som er problemet.» Jeg tror mange barn blir veldig alene i 

det. At det blir veldig ensomt å være den som har problemet, og så har foreldrene gitt 

opp. Jeg kjenner jo at jeg blir bekymret over at en slik type internettbehandling på en 

måte skal bygge opp under den tankegangen. 

3.2.2 Blir foreldre terapeuter på hjemmebane?  

Tittelen er hentet fra et sitat hvor en informant stilte spørsmålstegn ved om det er meningen at 

foreldrene skal være “terapeuter på hjemmebane” i veiledet internettbehandling. I analysen 

oppdaget vi at alle terapeutene var opptatt av foreldrenes rolle og hvordan det ville oppleves 

for dem å være en del av behandlingen. Det var et sentralt funn at nesten alle så for seg at 



28 

 

foreldrene bør involveres i veiledet internettbehandling. En terapeut mente at de fleste 

foreldre trolig ikke ville ønske å være en del av behandlingsformen, men vil heller foretrekke 

å bli invitert kun til tradisjonelle timer på BUP i stedet for. Mange var opptatt av at foreldre 

må få veiledning slik at de kan være til stede for og støtte barna. Flere var opptatt av at 

foreldre har den sentrale rollen i å regulere sitt eget barn, og at det dermed er avgjørende at de 

inkluderes i behandlingen, særlig med yngre barn fra 6-12 år. F.eks. ble det sagt bestemt: 

Det blir kjempeviktig at man må alliere seg med foreldrene, sånn at de også vet 

hvordan de kan støtte opp om å bruke dette [veiledet internettbehandling]… så jeg vil 

tro at mye ville gå på å måtte veilede foreldrene også da. 

Flere mente at foreldrene må involveres slik at de ansvarliggjøres og blir mer bevisst dersom 

de er med på å opprettholde barnets symptomer. Flere var opptatt av hvordan foreldrenes 

atferd kan påvirke barnet, om foreldrene selv opplever mye angst og hvordan foreldrene 

håndterer barnets angst. En terapeut reflekterte slik:  

Tror det er viktig å være klar over foreldrenes rolle og understreke deres bidrag - 

hvordan de håndterer barnets angst. F.eks.: «Er en av foreldrene veldig engstelig 

selv?», «er det noen sammenheng mellom foreldrenes reaksjoner, samspillsmønsteret i 

familien og barnets angst?» Det er jo veldig relevante spørsmål. 

Mange terapeuter så det som en utfordring å skulle gi tilstrekkelig veiledning til foreldre 

digitalt, uten å vite noe om deres evne til å støtte barna under eksponering, eller uten å vite 

noe om familiens emosjonelle samspill. Flere så det dermed som essensielt å observere 

samspill mellom barn og forelder ansikt til ansikt, og at det er noe foreldre kan trenge. 

Tenker at foreldre noen ganger trenger noe annet enn teoretisk instruksjon. De kan 

trenge at det er noen som sitter ansikt til ansikt og ser hva som skjer mellom barnet og 

den voksne i terapirommet … når barnet «blir sånn», er det ikke bare barnet som har 

angst, men forelderen kan også bli uregulert av barnets angst. Så, det som skjer i 

ansiktet til folk, det som skjer av emosjonelt i folk, ser man jo ikke over internett! 

Men blir foreldre terapeuter på hjemmebane i veiledet internettbehandling? Her var det ulike 

holdninger. Noen mente at foreldre må fungere som terapeuter, mens andre mente at de ikke 

bør innta den rollen. En terapeut var bekymret over om foreldrene tillegges for stort ansvar i 

behandlingsformen, og vi kan fortolke det til å handle om en for stor selvstendiggjøring: 

Foreldre skal jo heller ikke være sitt barns terapeut, men de skal være en støttespiller 

og det blir en litt sånn hårfin balansegang, ja, mellom det. 
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Når det gjaldt ungdommer, var flere terapeuter opptatt av at det er viktig at foreldrene 

tilpasser sin hjelp, slik at ungdommer kan gjennomføre behandlingen mer på egenhånd. 

Terapeutene var altså opptatt av hvordan foreldrene bør bidra til økt selvstendiggjøring av 

ungdommen. Vi ser også i dette eksempelet at informantenes holdninger til foreldrenes rolle 

er nært knyttet til holdningene om sin egen terapeutrolle, siden flere tenkte at terapeuten må 

bli mer involvert med ungdommer direkte, når foreldrene trekker seg mer tilbake.  

Du [terapeuten] kan i større grad veilede ungdommene direkte, i stedet for å jobbe via 

foreldre, fordi de (...) kan gis mer direkte veiledning. [Ungdommene] er ikke like 

avhengige av foreldrene som deltakere og som “støtter”, og det er kanskje viktigere å 

legge til rette for at de kan klare ting litt mer på egenhånd. 

Nesten alle terapeutene var opptatt av at dersom foreldrene får en egen modul i 

behandlingsprogrammet som er rettet direkte mot dem, vil veiledet internettbehandling gi 

mange fordeler. Dette handlet først og fremst om at foreldre kan få god støtte på hjemmebane. 

Noen terapeuter var imidlertid bekymret over om flere foreldre ble misfornøyde når de ble 

tilbudt veiledet internettbehandling, siden det kan oppleves som et “mindre” tilbud. En 

terapeut så optimistisk for seg en løsning - med en fleksibel bruk av behandlingsformen kan 

foreldre få en kombinasjon av digital og ansikt-til-ansikt-veiledning med en terapeut.  

Foreldre kan oppleve det som en styrke - at du kanskje møter terapeuten en gang 

annenhver uke, og i mellomtiden så har du disse verktøyene som du kan bruke hjemme 

(…) Det er noe konkret, ikke bare to setninger om en hjemmeoppgave fra terapeuten.  

Dette er også et klart eksempel på hvordan foreldrene kan bli selvstendiggjort på 

hjemmebane, ved at de selv har flere verktøy de kan bruke når terapeuten ikke er tilstede. 

Flere terapeuter var opptatt av at egne foreldre-moduler kunne bidra til at foreldrene lettere 

kunne ta til seg veiledningen, siden relevant informasjon er samlet på ett sted, og siden det 

kan være lettere å tilegne seg informasjonen når en er avslappet og klar for å lære: 

Det er noe med den informasjonen man kan få i møter og i samtaler… i en slik setting, 

når man er her, er de [foreldrene] kanskje litt stressa, urolig, litt bekymra. Og så 

kommer man hjem og tenker: «Hva var det egentlig som ble sagt nå?» Så det vil jo 

være noe man kan gå inn på når man har tid og overskudd til å ta inn informasjon.  

Til slutt var en terapeut opptatt av hvordan veiledet internettbehandling kan bidra til å styrke 

båndet mellom foreldrene og barnet. Det tydeliggjør hvordan både barnet/ungdommen og 

foreldrene kan oppleve en økt selvstendiggjøring og en positiv innstilling til at de sammen 

skal løse et problem i fellesskap. En terapeut fortalte håpefullt:  
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Dette vil jo da være et sånt slags felles prosjekt som kan styrke bånd mellom barn og 

forelder, at nå skal vi løse et problem sammen ... en liten sånn oppdagelsesreise! 

3.2.3 Blir terapeuten som en tilgjengelig teknologiguide?  

I analysen viste det seg at mange terapeuter var opptatt av at terapeutrollen i 

behandlingsformen blir veldig annerledes fra den tradisjonelle terapeutrollen. Dette begrunnet 

de med at terapeutrollen kan oppleves å bli «mindre viktig», en kommuniserer mye skriftlig, 

en må tenke nytt om å jobbe terapeutisk og relasjonen med klienten og foreldrene blir 

annerledes. En terapeut fortalte fortvilt at dette kan stå i konflikt med hele rolleforståelsen: 

Jeg tror mange klinikere identifiserer seg veldig med det å jobbe i klinikk og det å 

jobbe psykoterapeutisk (...) Og dette står jo litt i konflikt med rollen vår da. Hele 

rolleforståelsen vår! [ekstra trykk]. Og siden du ønsket å høre det ærlige, så … det 

som slår meg noen ganger er at det virker som en billig form for behandling. 

Det var et sentralt funn at mange terapeuter var opptatt av at digital kontakt via nettsiden 

burde kombineres med ansikt-til-ansikt-møter. En terapeut sa tydelig at terapeutrollen kan 

føles som å bli redusert til en mindre betydningsfull “teknologiguide”, med kun digital 

kontakt – derav temaets tittel.  

Hvis jeg skulle følt at jeg hadde en rolle som terapeut, at ikke det måtte bare være som 

en sånn “teknologiguide”, ikke sant, at det måtte være et relasjonelt element i det, 

som gjorde at både jeg og barnet følte at det var en person også som man forholdt seg 

til … da tror jeg at jeg måtte ha møtt det barnet, ikke sant. 

At veiledet internettbehandling faktisk er veiledet av en terapeut (framfor ikke-veiledet 

selvhjelp), trakk noen informanter frem som en fordel. Her ser vi at en informant var opptatt 

av dette poenget, uavhengig av om kontakten foregår ansikt til ansikt eller digitalt. Dette 

sitatet handler også om betydningen av at terapeuten er tilgjengelig for å tilrettelegge for at 

klienten klarer å gjennomføre programmet selvstendig. Terapeuten fortalte humoristisk: 

Det er jo mer forpliktende når du faktisk skal møte en person ansikt til ansikt, eller om 

en eventuelt har en ringeavtale med noen “live”, eller som er i ”real time” da ... Du 

har en person som du forholder deg til der og da, og ikke bare en eller annen robot 

eller datamaskin som er tilgjengelig 24 timer i døgnet og som bryr seg katta om du 

stiller opp eller ikke, ikke sant. [latter] 

Mange terapeuter var opptatt av at terapeuten blir mer tilgjengelig i denne 

behandlingsformen. Samtidig var det en terapeut som tenkte at man blir mindre tilgjengelig. 
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En annen informant så for seg at terapeuten blir tilbaketrukket, men samtidig tilgjengelig og 

oppdatert på klientens hverdag, og fortalte entusiastisk: 

Det vil jo bli en litt mer tilbaketrukket terapeutrolle i det daglige. Men samtidig kan 

man se for seg at man kan få tilbakemeldinger (...) at du [klienten] sender feedback 

tilbake til terapeuten som i større grad følger med på om faktisk dette barnet gjør de 

tingene som vi har blitt enige om at det skal gjøre. [Når barnet er] på skolen, så ser 

jeg at: “Å, ja, her er det gjennomført!” Så kan jeg gi tilbakemelding om det når vi 

snakker på telefonen – “nå så jeg at du har gjort det, og det er kjempebra! 

Flere var opptatt av at tilgjengeligheten kunne være en fordel, dersom terapeuten får mer 

informasjon fra klientens hverdag, slik vi så i forrige sitat. Det ble også omtalt som en fordel 

dersom klienten opplever at det er lettere å komme i kontakt med terapeuten. Vi kan fortolke 

dette til å handle om at en tilgjengelig terapeut er positivt, slik at klienten/foreldrene ikke blir 

“for selvstendiggjort.” Andre tenkte at en tilgjengelig terapeut kunne være negativt, f.eks. 

dersom klienten blir for opphengt i eget problem, eller hvis terapeuten oppleves for 

invaderende. Dette kan forstås som argumenter for hvorfor terapeuten bør dempe sin 

tilgjengelighet, for å legge opp til økt frihet og selvstendiggjøring for klienten.  

Alltid en fare for at det kan bli for mye. Hvis noen kommer hit, kommer noen hit. Men 

plutselig så er liksom terapeuten på mobilen min, hele tiden. 

En terapeut trakk frem at økt tilgjengelighet kunne være en ulempe for terapeuten, siden det 

kan oppleves krevende å være tilgjengelig. Flere mente at det er viktig å avklare rammer med 

hvor ofte og hvor lenge terapeuten skal være tilgjengelig i behandlingsformen, og at 

tilgjengeligheten må være begrenset til arbeidstiden. En terapeut fortalte bestemt:  

Det er krevende å være mer tilgjengelig, for det stiller større krav til å være på – så da 

bør en nok avklare tydelig hva rammene for dette er, for sin egen del også. 

Informantene var opptatt av at terapeutrollen blir annerledes i veiledet internettbehandling, og 

flere hadde tanker om hvilke arbeidsoppgaver som er særlig viktige for terapeuten. Bl.a. ble 

det nevnt at terapeuten må gi ros når klienten mestrer noe, og at en styrker klientens og 

foreldrenes tro på at behandlingen er virksom. Flere var opptatt av betydningen av at 

terapeuten gir nok motivasjon underveis, og en terapeut knytter dette opp mot å normalisere 

det å ikke oppleve bedring med en gang. En informant mente at terapeuten bør ta mindre plass 

utover i forløpet. Vi tolker at dette handler om at terapeuten bør dempe sin tilgjengelighet for 

å øke klientens selvstendighet: 

I hjelp til selvhjelp så er det vel sånn at man skal klare å hjelpe seg selv mer og mer, 

så da blir det jo naturlig at man [terapeuten] tar mindre og mindre plass.  
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I forhold til terapeutrollen, var det noen som syntes det var trist å tenke på at utviklingen av 

helsevesenet på et vis beveger seg bort fra tradisjonell psykoterapi. Noen innrømmet at 

veiledet internettbehandling ikke var noe de selv ville følt stor begeistring over å jobbe med. I 

den forbindelse var det flere som mente at ikke alle terapeuter egner seg som e-terapeuter 

(internett-terapeuter). Noen mente at kognitiv atferdsterapi passer best i internettbehandling, 

og at terapeuter med en slik teoretisk forankring, muligens ville passe bedre. 

Jeg tror ikke det passer for alle … For det første, kognitiv atferdsterapi er jo den 

tilnærmingen som passer best til internettbasert behandling, og jeg tror at terapeuter 

som har den tilnærmingen kanskje lettere vil kunne omsette behandlingen digitalt. 

 Veiledet internettbehandling – individualisert og 

standardisert behandling i skjønn forening?  

Det følgende tema vil presentere mønstre av holdninger som befinner seg på et mer 

overordnet systemnivå. Gjennom analysen fant vi mønstre av holdninger knyttet til veiledet 

internettbehandling som en standardisert og digitalisert behandlingsform. Samtidig fant vi et 

mønster av holdninger som beskrev veiledet internettbehandling som individualisert og 

fleksibelt. Dette kan ved første øyekast virke motstridende, da et sterkt fokus på 

standardisering gjerne kan gå på bekostning av individualisert behandling. Tenker terapeutene 

at det er mulig å oppnå begge deler? En effektiv og ressursbesparende behandlingsform som 

ikke går på bekostning av individet? Med dette utgangspunktet består dette overordnede 

temaet av to undertemaer 2A: «Veiledet internettbehandling - en bærekraftig løsning eller 

rovdrift av faget?», og 2B: «En fleksibel og individualisert internettbehandling?» 

3.3.1 Veiledet internettbehandling – en bærekraftig løsning eller 

rovdrift av faget?  

Temaet handler om terapeutenes holdninger til veiledet internettbehandling som noe mer eller 

mindre standardisert, og tar for seg fordeler og ulemper ved dette. Tittelen på temaet 

gjenspeiler terapeutenes holdninger fordelt mellom to ytterpunkter, der behandlingsformen på 

den ene siden anses å representere en bærekraftig løsning på aktuelle utfordringer ved dagens 

psykiske helsevern. På den andre siden fant vi holdninger til veiledet internettbehandling som 

et uheldig produkt av et overdrevet fokus på effektivisering - som potensielt kan representere 
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en trussel mot faglig forsvarlighet. Mange terapeuter har meninger om utfordringer som bør 

løses og forslag til tiltak for å sikre en god implementering og for å unngå «rovdrift» av faget. 

Et sentralt mønster i dataene, var at veiledet internettbehandling kan gjøre psykisk helsevern 

mer bærekraftig. Nesten alle terapeutene anså behandlingsformen som effektiv og 

ressursbesparende. Noen terapeuter uttrykte direkte at psykisk helsevern ikke er bærekraftig 

slik det er i dag. 

Slik spesialisthelsetjenesten i det psykiske helsevesen er organisert i dag er det altfor 

dyrt. Det er ikke bærekraftig. Vi har ikke mulighet til å hjelpe alle som trenger hjelp. 

Informantene trakk frem hvordan veiledet internettbehandling på ulike måter kan gjøre 

psykisk helsevern mer bærekraftig. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv kan behandlingen 

bli billigere og mer effektiv dersom terapeuten bruker mindre tid per pasient. Dette mente de 

kan bidra både til at flere barn og unge vil få hjelp, og at de trolig også vil få raskere hjelp.  

(...) det kan være ressursbesparende, at en ved hjelp av få ressurser kan hjelpe mange 

barn. Noe annet er at det er standardisert i større grad enn et vanlig behandlingsløp 

med direkte møter. Og så tenker jeg at det er billigere for samfunnet. 

Dette utdraget illustrerer et poeng flere terapeuter kom med, at veiledet internettbehandling vil 

være mer standardisert enn tradisjonell behandling ansikt til ansikt. Vi forstår det slik at 

standardisering, digitalisering og effektivisering henger tett sammen, og at dette kan gjøre 

psykisk helsevern mer bærekraftig. Flere så dermed veiledet internettbehandling som en 

mulig løsning for å gjøre psykisk helsevern mer effektivt, bærekraftig og brukervennlig.  

Noen terapeuter så i tillegg for seg at veiledet internettbehandling kan tilbys i inntaksfasen, 

noe som kan redusere ventetiden betraktelig. Det ble trukket frem at en mer effektiv 

behandlingsform ikke bare ville komme brukerne til gode, men at det potensielt også kan 

redusere terapeutenes intense arbeidspress. En terapeut uttrykte standhaftig: 

Hvis det [psykisk helsevern] skal være bærekraftig, tenker jeg at man er helt nødt til å 

ta i bruk teknologiske løsninger, for at ikke det skal knele under arbeidsmengden. 

Noen terapeuter hadde klare meninger om at veiledet internettbehandling bør anvendes mest 

mulig digitalt, dersom det skal være effektivt og ressursbesparende:  

Her kommer vi inn på noe som jeg prinsipielt er opptatt av ved veiledet 

internettbehandling (...) Hvis man skal gjøre det, må det enten være fordi det er en 



34 

 

mer effektiv behandling, eller at det er ressursbesparende (...) hvis man er nødt til å 

støtte ganske mye, med direkte møter, tenker jeg at vinninga går litt opp i spinninga. 

På en annen side var flere terapeuter opptatte av at et overdrevet fokus på effektivisering og 

standardisering kan medføre uheldige konsekvenser for den faglige forsvarligheten.  

(...) der ligger det noen bekymringer … om hvor psykisk helsevern beveger seg. Med 

standardisering og pakkeforløp og … veldig mye som en kan tenke er med på å 

kvalitetssikre behandling, men som også mange bekymrer seg for at kan bli en sånn 

rovdrift av faget vårt da!  

Terapeutene mente at dersom det legges for stor vekt på standardisering og effektivisering, er 

det en risiko for at dette vil gå på bekostning av det individuelle aspektet av behandlingen. En 

informant uttrykte mer alvorspreget: 

Det avgjørende må være hvordan klienten opplever veiledet internettbehandling. Ikke 

kostnadseffektiviteten. 

Dette mønsteret av holdninger står i kontrast til synet på veiledet internettbehandling som en 

bærekraftig løsning, som gjerne kan implementeres snarlig. Terapeutene hadde flere 

innvendinger mot implementering av veiledet internettbehandling, som handlet om faglig 

forsvarlighet. F.eks. var flere terapeuter kritisk innstilt til hvordan studier på behandlingsutfall 

som støtter opp under veiledet internettbehandling, blir tolket:  

Jeg er litt redd for at en skal ta den forskningen som viser like god effekt, helt på «face 

value», og tenke: «Joda– da innfører vi det overalt, fordi det er mer effektivt!» 

Noen påpekte at vi ikke vet noe om langtidseffekten av en slik behandling. Andre påpekte at 

terapeutene som er med i slike studier gjerne er ekstra motiverte og godt trente i den 

spesifikke behandlingsformen, og at det kan bidra til god effekt. Noen terapeuter etterlyste et 

mer solid evidensgrunnlag, og at en vil trenge flere studier for å overbevise om at veiledet 

internettbehandling kan ha like god effekt som tradisjonell behandling. Det ble også 

kommentert at endringsmål i form av selvrapport kan være utilstrekkelig, og at valide 

endringsvurderinger ofte vil kreve klinisk vurdering.  

Grunnen til at jeg er skeptisk er fordi jeg ikke vet noe om langtidseffektene, for det 

første. For det andre, handler det om en klarer å fange opp andre typer problemer ... 

som jeg tenker er avhengig av en klinisk vurdering. Og i tillegg tror jeg de resultatene 

som viser at det gjelder for noen, ikke er så generaliserbare som at [det betyr at] face-

to-face-behandling har like god effekt som e-terapi.  
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I forbindelse med en eventuell implementering av veiledet internettbehandling, krever 

terapeutene flere tiltak for å kvalitetssikre implementering. Flere terapeuter er opptatte av at 

en implementering av veiledet internettbehandling i psykisk helsevern i det minste bør 

forankres på ledelsesnivå. Slik kan det legges opp til at veiledet internettbehandling ikke 

kommer i tillegg, men som en del av, terapeutens arbeidsmengde, for å hindre «rovdrift» av 

terapeutene. Et annet aspekt er et ønske om retningslinjer som kvalitetssikrer bruken av 

veiledet internettbehandling. Det poengteres at terapeutenes kompetanse ikke nødvendigvis er 

overførbar til veiledet internettbehandling:  

Og så tror jeg at en ofte undervurderer (...) hvor annerledes det [veiledet 

internettbehandling] er. Av hva det kreves av terapeuten. Så både ledelse og 

terapeuter må være inneforstått med at terapeuter kan trenge kompetanse på dette 

området, mer spesifikt. Og at den behandlingskompetansen en har gjennom poliklinisk 

behandling ikke er direkte overførbar til e-terapi. 

Majoriteten av terapeutene mente derfor kursing og veiledning ville være en forutsetning, i 

hvertfall i begynnelsen, for å sikre god implementering. Andre terapeuter mente at 

behandlingsformen kan passe som en type spesialisering:  

Ja, jeg tenker jo det at noen jobber mye med individualterapi, noen er spesialister, 

noen kunne kanskje spesialisert seg på internettbasert terapi. 

Videre var flere terapeuter opptatte av flere tvilsomme etiske aspekter ved veiledet 

internettbehandling, som bør vurderes før en eventuell implementering. Flere terapeuter 

påpekte at konfidensialitet og sikker oppbevaring av sensitiv informasjon, lett kan skape 

utfordringer i møte med nye interaktive plattformer. Et aspekt av dette, var på hvilken måte 

foreldreinnsyn skal reguleres. En annen informant uttrykte bestemt: «... Så det er på en måte 

ikke bare å skru på Skype og starte. Det må jo være systemer som ivaretar pasientens 

sensitive informasjon på en god måte.» 

3.3.2 En fleksibel og individualisert internettbehandling?  

Som vi har sett, var noen sentrale holdninger til veiledet internettbehandling at et overdrevent 

fokus på standardisering kan gå utover det individuelle aspektet. At behandlingen skal 

tilpasses individet, er ofte et ideal for klinisk praksis. Innledningsvis stilte vi spørsmålet om 

hvorvidt det er mulig å oppnå begge deler – en effektiv og ressursbesparende 

behandlingsform som ikke går på bekostning av individet?  
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Nesten alle terapeuter mente at veiledet internettbehandling på ulike vis kan tilpasses 

individuelt og at det er en behandlingsform som kan gi stor fleksibilitet. Dette utgjør temaets 

organiserende prinsipp. Et aspekt av dette handlet om at veiledet internettbehandling er 

fleksibel med tanke på geografi. Mange terapeuter trakk fram at familier som mottar 

internettbehandling slipper å reise et sted til behandlingen, hvilket kan gjøre behandling mer 

tilgjengelig i distriktene.  

For pasientene kan det være positivt at de slipper å reise til en kontor. Akkurat i Oslo 

er det ikke langt til nærmeste BUP eller DPS, men sånn ser det jo ikke ut i store deler 

av Norge (...) Og mange barn og voksne går glipp av mye arbeid eller skolegang, hvis 

en må reise langt for å få behandling. Og det er jo ikke gunstig da!  

Flere terapeuter var også opptatte av at familiene kan bruke veiledet internettbehandling på de 

tidspunktene som passer dem best. Videre mente også flere terapeuter at klienter i 

internettbehandling med større sannsynlighet vil få veiledning når de har mest behov for det, 

slik som i en angstfylt situasjon.  

De pasientene jeg har som sliter med angst har jo en del situasjoner i hverdagen som 

de kan grue seg for ... og plutselig liksom oppleve at «nå får jeg en reaksjon» - og det 

kan jo være på en mandag ... og så skal de ikke til meg før på torsdag. Da kunne det 

vært bra for de å snakke om det når sånne situasjoner oppstår og ikke om tre dager.  

Slik trakk flere terapeuter fram at veiledet internettbehandling kan gi en fleksibilitet som 

muliggjør at terapeuten eller foreldrene kan støtte barnet/ungdommen under eksponering i 

deres hverdag. Noen terapeuter trakk fram muligheten for at terapeuten i begynnelsen kan 

være tilgjengelig f.eks. over telefon ved eksponering, eller rett før klienten skal gjennom en 

situasjon han/hun gruer seg til. Noen terapeuter trakk også frem at klienten kan velge type 

kommunikasjonsform etter ønske (chat, telefon, e-post, evt. fysiske møter). Veiledet 

internettbehandling kan også tilby fleksibel støtte i situasjoner der et barn/ungdom trenger 

veiledning til å håndtere angst, ved å få støtte fra teknologien, i tillegg til terapeut-veiledning. 

En terapeut sa engasjert: 

De kan for eksempel ha med seg en iPad da, og så skalere på angst-termometeret 

underveis. Hvis det for eksempel var på 8, så kunne det dukke opp forslag til hva du 

kunne gjøre for å takle det. At du får en interaktiv støtte fra teknologien underveis. 

Majoriteten av terapeutene mente at grad av terapeutinvolvering burde avhenge av og 

tilpasses pasientens behov. Noen var opptatt av at klienter ville trenge ekstra støtte i perioder 

med lav motivasjon. Flere var opptatt av å være mer tilgjengelige når klienten opplever 
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høyere symptomtrykk. Noen terapeuter kommenterte også at noen klienter ville trenge 

sjeldnere terapeut-veiledning. En terapeut poengterte at det vil være naturlig at type og grad 

av kontakt, vil variere utover i behandlingsforløpet:  

Det kan også være ulike faser av et behandlingsforløp, at du kan se for deg at man 

starter opp ansikt til ansikt, men at man etterhvert kan ha deler av forløpet som 

foregår mer eller mindre som bare veiledet e-terapi (...) At man kan skreddersy det litt 

sånn etter som behovene endrer seg. 

Noen terapeuter var opptatt av den hårfine balansegangen mellom å bevare det standardiserte, 

samtidig som det er ønskelig med individuelle tilpasninger, uten at formen må bli så 

individuelt tilpasset at det mister fordelene ved å være standardisert.  

Jeg tror jo at hvis det skal fungere bra med veiledningen, så må man ha en form for 

individuell tilpasning sånn at du for eksempel kan stokke om på moduler, eller ... Sånn 

at det er en terapeut som kan veilede hvordan man kan bruke programvaren da. Men 

samtidig at det også beholder en struktur, så det ikke blir så skreddersydd at det 

mister strukturen. 

 Kan en god relasjon være digital?  

Dette temaet handler om hva terapeutene tenker om den tradisjonelle klient-kontakten ansikt 

til ansikt, sammenliknet med digital kontakt i veiledet internettbehandling. Dette temaet 

består av tre undertemaer, der de to første representerer to ytterpunkter av holdninger knyttet 

til relasjonen mellom terapeut og klient i veiledet internettbehandling. Tema 3A: “Der 

endringskraften ligger – relasjonen ansikt til ansikt er uerstattelig” beskriver hvilke 

utfordringer og begrensninger terapeutene ser ved den reduserte eller manglende kontakten 

ansikt til ansikt. I tema 3B: “Aldri sett’n, men vi er skikkelig close! – en god relasjon kan 

være digital” finner vi derimot terapeutenes refleksjoner omkring nye muligheter for å oppnå 

en relasjon med klienten - selv uten å møtes ansikt til ansikt. I tema 3C: “Ja, takk begge deler 

– en kombinasjon av fysiske og digitale møter er nødvendig” vil vi se at majoriteten av 

informantene ikke befinner seg enten på det ene eller det andre ytterpunktet, men at de aller 

fleste har et ønske om en kombinert form. 

3.4.1 «Der endringskraften ligger» – relasjonen ansikt til ansikt er 

uerstattelig 
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Dette undertemaet handler om hva terapeutene tenker kan gå tapt ved en klient-kontakt som i 

hovedsak er basert på digital kommunikasjon. Her kommer det frem holdninger om hva de 

anser som unikt og uerstattelig ved den terapeutiske relasjonen, og som de tenker kun kan 

oppnås gjennom fysiske møter, ansikt til ansikt. Synet på digital kommunikasjon som 

underlegen et fysisk møte mellom terapeut og klient var tilstede hos nesten alle terapeutene. 

En deltaker satte ord på sine første assosiasjoner til veiledet internettbehandling slik: “Først 

og fremst som en terapi som ikke foregår ansikt til ansikt, som jeg tenker er noe av kjernen i 

det som tradisjonelt har vært psykoterapi da.” En annen informant sa bestemt: “Det kan jo 

ikke erstatte en personlig kontakt.” 

Flere terapeuter anså møtet ansikt til ansikt og relasjonen mellom terapeut og klient som 

viktig, særlig for pasienter med angstlidelser - fordi dette i seg selv kan anses å ha en 

eksponerende og terapeutisk effekt. En terapeut sa ettertenksomt: 

Når jeg jobber terapeutisk så er det jo det ansikt til ansikt-møtet jeg er vant til og som 

jeg også tenker er der hvor mye av endringskraften ligger da, ikke sant, i relasjonen 

og i møtet med den andre. 

Noen terapeuter var opptatte av betydningen av å møtes ansikt til ansikt i forbindelse med 

bruk av eksponeringsøvelser mot angst, der digital selvhjelp ved eksponering ikke ble ansett 

som tilstrekkelig støtte. En informant hadde klare meninger om dette: 

(...) min erfaring med angstlidelser er jo at det er viktig å ha en person der som støtter 

deg gjennom ubehaget når du gjør eksponeringsøvelser. Da er på en måte 

tilstedeværelsen av en terapeut veldig viktig faktisk (...) Det er ikke like lett for et barn 

eller en ungdom å si: “Okei, nå sier terapeuten at det er det her jeg skal gjøre”, også 

står man der og har puls i 120, og skal fortsette å være i den situasjonen … med bare 

en liten app som sier “pust rolig.” 

Mange terapeuter var opptatte av den nonverbale informasjonen som kan gå tapt ved digital 

kommunikasjon. Terapeutene trekker fram ulike implikasjoner av dette. Noen terapeuter 

mente at det fysiske møte med barnet eller ungdommen, er viktig for empati og emosjonell 

inntoning: En terapeut påpekte at det vil bli vanskeligere å “spotte humør og sinnsstemning” 

uten å observere blikkontakt eller kroppsspråk. En annen sa betenksomt: “Man kan gjøre 

rommet tryggere ved å være empatisk. Og det er vanskelig å få fram digitalt.”  

Noen forestilte seg at det emosjonelle båndet mellom terapeut og klient trolig blir svakere 

digitalt. Flere var opptatte av at gjennom relasjonen ansikt til ansikt, får de ofte mye 



39 

 

informasjon som kan gi viktig innsikt og forståelse av pasientens problem. En terapeut 

reflekterte: 

For det første vil man jo miste kroppsspråket, en vil miste tonefall, alle de subtile 

tingene. Når noen beskriver et problem så er det jo ofte annerledes når de kommer 

med seg selv også skjønner man ... “Åja, det er dette det handler om!” Eller kanskje 

de ikke klarer å sette ord på hvordan de har det ... 

Noen terapeuter uttrykte at relasjonelt arbeid vil begrenses digitalt: “... Så jeg ser jo for meg 

at det kommer til å være begrensninger når en skal jobbe relasjonelt da ...” Flere terapeuter 

uttrykte at det da kan være utfordrende å uttrykke seg presist skriftlig. Noen terapeuter 

påpekte at skriftlig, digital kommunikasjon lett kan skape misforståelser, som kan lede til 

alliansebrudd. En informant mente fraværet av nonverbal kommunikasjon kan gi fritt 

spillerom til egne subjektive tolkninger:  

Så er det jo måten man kan tolke feil på da hvis man skriver. Der ligger det ganske 

mye utfordringer, tror jeg. Når man går glipp av den umiddelbare reaksjonen (...) 

En terapeut så for seg at alliansebrudd kan være vanskeligere å fange opp og reparere digitalt. 

Dermed kan klienten også miste en terapeutisk erfaring fra det fysiske møtet - nemlig den å 

reparere alliansebrudd: “… at man ikke får de erfaringene med å reparere [brudd i 

relasjonen] eventuelt, som også kan være bra for utfall.” Disse utdragene er eksempler på det 

gjennomgående temaet - relasjonen ansikt til ansikt er uerstattelig.  

3.4.2 “Aldri sett’n, men vi er skikkelig close!” – en god relasjon kan 

være digital 

I det foregående er det blitt presentert ulike kritiske perspektiver og holdninger til hvordan 

relasjonen mellom terapeut og klient reduseres fra et fysisk nærvær til en digital, skriftlig 

kontakt. Dette står i kontrast til det følgende undertema, som fokuserer på de mange nye 

mulighetene for etablering av en “digital relasjon.” Undertemaet bidrar til et mer nyansert 

bilde av terapeutenes sammensatte holdninger. Flere terapeuter var positive til at det er mulig 

å etablere en allianse mellom terapeut og klient digitalt. En terapeut understreket at det ikke er 

det å bli sett fysisk som er det avgjørende for å danne en relasjon. Dersom man opplever å bli 

forstått, kan en relasjon utvikles digitalt: 
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(… ) for det er ikke bare det fysiske blikket eller det å være i rommet, men det kan like 

gjerne være at du opplever at du får en respons da, som er tilpasset det du 

presenterer. 

En annen informant undret seg over om opplevelsen av terapeutens tilgjengelighet kan styrke 

alliansen: “Selv om den faktiske kontakten ikke er der, så er kanskje følelsen av å ha 

muligheten der. Så du [terapeuten] blir en viktig person, fordi du kan være tilgjengelig, da.” 

En terapeut trakk frem hvordan ungdom i dag former relasjoner over nett, for å eksemplifisere 

at det også kan være mulig å etablere en terapeutisk allianse digitalt:  

Møter jo masse ungdommer som sier at de har blitt kjent med folk - de har begynt å 

chatte på nett, og så føler de at de er så nære hverandre: “Aldri møtt hverandre, men 

det er liksom min beste venn! Bor i England, aldri sett´n, men vi er skikkelig close!”  

Dette sitatet mener vi illustrerer essensen i dette temaet, om hvordan dagens unge muligens 

kan ha andre oppfatninger om hva som er viktig for å etablere en relasjon. Majoriteten av 

terapeutene anerkjente digital kommunikasjon som en velegnet kommunikasjonsform for barn 

og unge. Det ble trukket fram at denne gruppen i stor grad har vokst opp med teknologi, og at 

de potensielt foretrekker å kommunisere digitalt. Terapeutene mente at en digital 

kommunikasjonsform kunne gi unge en opplevelse av å bli møtt på deres premisser, og 

uttrykte engasjert: “De som er barn nå er jo født med iPad i handa omtrent.” Og en annen 

slik: “Det er jo deres måte å kommunisere på da!” 

En terapeut kommenterte dessuten at unge kan oppleve digitale møter som mer “ekte” enn 

fysiske møter: “(...) barn og unge i dag kommuniserer jo mye på den måten allerede, (...) og 

kanskje denne måten å møte hverandre på, for dem er nærmere et virkelig møte, enn det er for 

meg og andre terapeuter.” Én annen deltaker kommenterte på liknende vis at digital 

kommunikasjon kunne bidra til at terapeuten på et vis kan komme tettere på ungdommens 

indre liv: “... Barn og unge er på disse plattformene enten vi vil eller ikke, og har et veldig 

nært forhold til det, så sånn sett ville det liksom være å være i deres verden, mer direkte ...”  

Noen terapeuter mente at veiledet internettbehandling, med digital kommunikasjon, ville være 

spesielt egnet for ungdom (fremfor barn) - siden de bruker mye tid på sosiale medier og 

mobilen fra før. Mange terapeuter mente at en digital kommunikasjonsform kan oppleves 

tryggere, mer kjent og komfortabel, og videre at det kunne ha en ufarliggjørende effekt for 

denne gruppen. Det ble trukket frem at mange synes det er skummelt å komme til BUP, og 

dette kan gjelde særlig for klienter med angstlidelser.  
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Det er mange som synes det er veldig skummelt å gå i terapi og som ikke liker det. 

Flere tenkte dermed at det fysiske møtet for noen faktisk kan bli forstyrrende i terapien, og 

flere terapeuter kommenterte at noe av det som kan gå tapt i relasjonen ansikt til ansikt, også 

kan ha fordeler knyttet til seg. En terapeut trakk frem at digitale møter kan være mer 

tillitsvekkende, enn fysiske møter: 

For noen kan det [digitale møter] være en måte å bygge tillit på, gjennom å erfare at 

man kan få hjelp, med noe som er sårbart ... uten å skulle sitte ansikt til ansikt, med en 

man kanskje føler seg vurdert eller dømt av. 

En terapeut reflekterte over at det kanskje kan være enklere å åpne seg opp for en person man 

ikke har møtt. En annen kommenterte at det kan være mindre intenst å kommunisere skriftlig/ 

digitalt, enn ansikt til ansikt: “Det kan jo være flere som har enklere for å skrive ned hvordan 

de har det enn å si det høyt til en annen.”  

Flere terapeuter var opptatte av at enkelte aspekter ved alliansen blir mer aktuelle gjennom 

digital kommunikasjon. Noen tenkte at relasjonen som etableres via digital kommunikasjon 

kan være mer basert på samarbeid-aspektet av relasjonen, fremfor det emosjonelle båndet. En 

terapeut uttrykte dette slik:  

(...) Hvis man tenker “hva er terapeutisk allianse”, så er det jo både det emosjonelle 

båndet, men det er jo ikke minst at man er enige om hva som er målene, og hva som er 

midlene, for hvordan vi skal jobbe. Så hvis man får etablert det, så tror jeg jo at det 

[digital kontakt] også er veldig relasjonsbyggende egentlig da. (..) Det blir jo kanskje 

ikke det like sterke emosjonelle båndet [som i ansikt-til-ansikt-møter], men det er mer 

det oppgave-samarbeidet kanskje, som er det sterkeste da. 

Et annet eksempel på at relasjonelle aspekter som kan gå tapt i en digital relasjon, også kan ha 

fordeler, handler om alliansebrudd. Noen terapeuter kommenterte at det kan være mindre 

sannsynlig med alliansebrudd mellom terapeut og klient via digital kommunikasjon, dersom 

relasjonen i utgangspunktet ikke er basert på et sterkt emosjonelt bånd. Terapeutene ser altså 

både fordeler og ulemper ved at det emosjonelle båndet muligens svekkes via digital 

kommunikasjon. 

I psykologisk behandling av barn er lek et klassisk virkemiddel for å etablere kontakt, relasjon 

og tillit. Flere terapeuter så for seg at veiledet internettbehandling kan oppleves mer kreativt 

og gøy enn mye av den tradisjonelle behandlingen. Flere kommenterte at bruk av bilder, 

filmer, og animasjoner kunne bidra til å utforme terapi litt mer som lek. En terapeut uttrykte i 
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begeistring: “Dette rommet har et enormt kreativt potensial.” Vi fortolker dette til å bety at 

kontakten med terapeuten forbindes med noe gøy og interessant, som kan gjøre det lettere for 

barnet å engasjere seg i relasjonen til terapeuten. 

3.4.3 Ja, takk, begge deler – en kombinasjon av fysiske og digitale 

møter er nødvendig  

At veiledet internettbehandling ikke kun bør foregå digitalt, var flere terapeuter enige om. 

Flere terapeuter var opptatte av at de digitale møtene kan brukes som en fase i et 

behandlingsforløp, der det ene ikke behøver å utelukke det andre. Én terapeut foreslo at 

digital kommunikasjon kunne være en velegnet “bli-kjent-kontekst” for å bli trygg, før han 

eller hun eventuelt kom til en BUP.  

Jeg er veldig opptatt av at det ikke bare skal være nettbehandling. Altså, jeg tenker jo 

at det skal være en fase i et løp da. Jeg er ekstremt opptatt av at man skal ha møter 

med mennesker. Så jeg føler jo ikke at det ene utelukker det andre da. 

Mange terapeuter var opptatt av at det burde være fysiske møter ved oppstart av veiledet 

internettbehandling, for å etablere en relasjon ansikt til ansikt. En informant illustrerer dette: 

(...) Da tror jeg at jeg hadde følt at jeg i hvert fall kanskje måtte ha møtt det barnet, 

ikke sant, et par ganger. Først få sagt hei, og her er vi, og nå skal vi jobbe sånn og 

sånn, og vi skal bruke denne teknologien som et hjelpemiddel. Vi skal gjøre det på 

denne måten og at man, på en måte, etablerer en slags relasjon. 

Det var altså et gjennomgående funn at mange terapeuter ikke så for seg at teknologien skulle 

eller kunne erstatte relasjonen, men at teknologien kunne brukes som hjelpemidler.  

(...) At ikke det var teknologien som var terapien eller målet i seg selv, men at vi, på en 

måte, sammen brukte teknologien som et hjelpemiddel for at dette barnet skulle få til 

noe ute i verden. Og at det ble understreket i relasjonen. 

 Vent, vurdering av pasientegnethet er 

essensielt! 

Mange terapeuter var opptatt av at det er viktig med en grundig utredning med en vurdering 

av pasientegnethet. Vi tolket det slik at informantene hadde en bekymring for at dette skulle 

bli glemt i behandlingsformen. Vi kaller det overordnede temaet: «Vent, vurdering av 

pasientegnethet er essensielt!», for å fremheve at mange terapeuter mente at en må stoppe opp 
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og ta seg tid til denne utredningen, før behandlingen. Vi vil først introdusere det materialet 

som handler om hvorfor denne vurderingen er essensiell, og noe om hvordan det bør gjøres. 

Deretter presenterer vi to undertemaer som samler opp funnene vi har på hvem terapeutene 

mente behandlingsformen er best egnet for: 4A: “Best egnet for avgrensede problemstillinger 

og behandlingsmål?” og 4B: “Best egnet for familier med et høyt funksjonsnivå?” 

Mange terapeuter hadde argumenter for hvorfor vurdering av pasientegnethet må gjøres. 

Sentrale argumenter var at en slik vurdering er viktig, slik at en har en sterk indikasjon på at 

behandlingsformen passer til problemet, og slik at en kan oppdage årsaker bak symptomer. En 

terapeut fremhever her at det kan skje alvorlig feilbehandling dersom en ikke har fanget opp 

det virkelige problemet, og sa bekymringsfullt: 

Er det egentlig et barn som trekker seg tilbake fordi det er utsatt for vold og overgrep? 

Og så har vi ikke fanget det opp, også driver vi med eksponeringsterapi (...) Man må 

kvalitetssikre så godt som mulig at man har utredet grundig nok. 

Flere terapeuter var opptatt av at den kliniske vurderingen av egnethet krever klinisk 

kompetanse og må gjøres av terapeuten, siden klienten ikke alltid vet best om hva som er 

problemet. En terapeut forklarer dette dilemmaet: 

Det kan jo være at man [klienten] ikke alltid har helt innsikt i hva en strever med, og 

da kan en sånn standardisert internettbasert behandling være utilstrekkelig. At man 

ikke har helt selvforståelse for hva som er problemet og at man dermed velger feil 

tilnærming (...) Det kan jo være at han eller hun velger litt feil medisin, på et vis! 

Flere terapeuter var opptatt av at utredningen må gjøres ansikt til ansikt, og at en ikke blindt 

kan stole på en henvisning fra førstelinjetjenesten hvor det står at en klient har en angstlidelse. 

En terapeut var opptatt av at det er viktig å få et innblikk i familiedynamikken i utredningen. 

En annen informant hadde disse tankene om utredning: 

Jeg ser for meg at en gjennomfører utredning som vanlig, først poliklinisk, ut fra en 

grundig henvisning, samtaler med barna og foreldrene, anamneseopptak og evt. 

diagnostisk intervju (...) Jeg tror at terapeuten må være bevisst de aspektene som kan 

påvirke behandlingsutfallet ... om de kan passe for internettbasert terapi eller ikke.  

3.5.1 Best egnet for avgrensede problemstillinger og 

behandlingsmål? 

Dette undertemaet omhandler terapeuters holdninger til hvilke problemstillinger og 

behandlingsmål veiledet internettbehandling er best egnet for. Terapeutene snakket om både 
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alvorlighetsgrad, diagnose, type problem og behandlingsmål for den enkelte klient. Som vi 

skal se, var det et sentralt funn at terapeutene tenkte at “avgrensede” problemstillinger og 

behandlingsmål er best egnet. I analysen oppdaget vi at flere terapeuter mente at veiledet 

internettbehandling er best egnet for klienter med lette angstlidelser. I forbindelse med det, 

ble det nevnt at behandlingsformen muligens passer bedre for klienter i førstelinjetjenesten, 

enn i BUP/spesialisthelsetjenesten. Noen terapeuter tenkte at behandlingsformen er godt egnet 

som et forebyggende tiltak, og en terapeut fortalte engasjert: 

Siden det er såpass vanlig da, å ha angstplager. Kanskje noen som ikke ville blitt 

vurdert å trenge tilbud i førstelinjen en gang kunne hatt et kortvarig tilbud der da. 

Kanskje bare over 3 samtaler, og så «nei, nå kan jeg litt mer om angst – jeg blir ikke 

41 år, kommer til legen og tror jeg har et hjerteinfarkt, og har levd med det 

[angstplager] så lenge …» Så, den veldig lave terskelen, at en kanskje ikke trenger å 

dra til fastlegen. Den informasjonen er så verdifull - den man kan gi om angst. 

Mange terapeuter mente at behandlingsformen er godt egnet for klienter som opplever digitale 

møter som ufarliggjørende og “lavterskel”. For de klientene som har så sterk angst at det blir 

vanskelig med oppmøte, tenkte flere terapeuter at dette kunne fungere som et lettere 

alternativ, og eventuelt som et “første steg” nærmere BUP. En terapeut fortalte: 

Vi har veldig mange ungdommer som strever med ulike ting som gjør at det kan være 

vanskelig å komme hit … At det kan være vanskelig å sitte på et kontor og jobbe sånn 

som vi gjør, det å komme og sitte på et venterom med masse mennesker … Spesielt 

hvis man strever med sosial angst, kan det bli veldig utfordrende da (...) 

Mange terapeuter hadde tanker om hvilke diagnoser som er best egnet, mens andre var ikke så 

opptatt av diagnoser, siden de mente de ikke gir tilstrekkelig informasjon om klientens 

problem. Noen diagnoser ble nevnt oftere enn andre, slik som sosial angst, separasjonsangst 

og tvangslidelser. Panikklidelse og spesifikke fobier ble også nevnt. Vi spurte dessverre ikke 

etter en begrunnelse for dette, men vi fortolker flere funn til å handle om at 

behandlingsformen er best egnet for avgrensede problemstillinger. I tråd med dette, mente 

denne terapeuten at disse diagnosene er mer “tydelige og rene”:  

Kanskje mer tydelige, «rene» angstlidelser er enklere å behandle på den måten. F.eks. 

kan jeg se for meg at tvang [tvangslidelse] og separasjonsangst, eller sosial angst, 

kan være fine å behandle [med veiledet internettbehandling]. 

Flere terapeuter hadde den holdningen at veiledet internettbehandling ikke passer for klienter 

med alvorlig angstlidelse, f.eks. der det er høyt symptomtrykk eller gjennomgripende, diffuse 

vansker. Begrunnelsen var at det da er viktigere å møtes ansikt til ansikt i stedet for og “jobbe 
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med relasjon.” Flere informanter mente det kan bli for utfordrende å ha ansvar for en klient 

med alvorlig problematikk kun digitalt. En terapeut sa alvorlig:  

Hvis jeg blir veldig bekymra for noen, eller hvis noe eskalerer på noe vis, hadde jeg 

nok kjent på at det ansvaret ved å sitte på andre siden, uten noe fysisk kontakt, er 

ganske stort! Når man ikke ser kroppsholdning ... og ikke får noe annet enn ord.  

Barn og unge som har fått en angstlidelse etter traumer og omsorgssvikt, ble nevnt som 

alvorlige tilfeller hvor flere tenkte at veiledet internettbehandling ikke er særlig egnet: 

Tidlige traumer, omsorgssvikt, der det virkelig er mangel-patologi [psykodynamisk 

begrep], for å si det sånn, der tror jeg relasjonen er kjempeviktig, der tror jeg man 

kommer til kort med e-terapi.  

Andre terapeuter var åpne for at behandlingsformen kan tilpasses de med alvorlig 

angstlidelse, bare en kombinerer digital kontakt og ansikt-til-ansikt-kontakt, og at en møtes 

oftere enn ellers. Når det gjelder behandlingsmål, var en terapeut opptatt av at 

behandlingsformen passer best for de klientene som ønsker en rask symptomreduksjon. 

Terapeuten forklarte at ofte er det nettopp det mange med angstlidelser nettopp trenger, siden 

de opplever symptomene som svært plagsomme. Videre hevdet informanten at det vil være 

vanskeligere å behandle andre, mer bakenforliggende aspekter ved angstlidelsen: 

Jeg tror nok det kan hjelpe for mange ulike angstlidelser. Men at en kanskje får til 

aspekter ved angstlidelsen – at en får til en symptomreduksjon. Så er det andre ting 

som kan være en del av angstlidelseskomplekset da, som jeg ser for meg det er 

vanskeligere å nå med den typen behandling. 

3.5.2 Best egnet for familier med et høyt funksjonsnivå? 

Flere terapeuter tenkte at veiledet internettbehandling er best egnet for familier som er ekstra 

motiverte for behandling, og som ønsker akkurat denne behandlingsformen. Noen begrunnet 

det med at veiledet internettbehandling krever at familien følger opp mer på egenhånd. Denne 

terapeuten sammenlignet behandlingsformen med hjemmeoppgaver en kan få på BUP, og 

mente at særlig barnet bør være ekstra motivert: 

Jeg tror at mange tror at de er motivert, og det ser jeg ofte i møter i poliklinikken – at 

pasienter er flinke til å jobbe og motiverte der og da, men at det er vanskeligere å 

gjennomføre hjemmeoppgaver, f.eks. Og det vil jo være det samme i et internettbasert 

behandlingsprogram (...) I tillegg tror jeg barnet i seg selv bør være motivert for 

behandling i større grad enn med poliklinisk behandling. 
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Mange terapeuter var opptatt av at veiledet internettbehandling krever et godt omsorgsmiljø i 

familien, at foreldrene er trygge og emosjonelt stabile. En terapeut sa tydelig:  

En eller annen form for adekvat omsorgskompetanse må de [foreldrene] selvfølgelig 

ha. Det å være rommende, emosjonelt stabil, tenker jeg jo er viktig. (...) At de er 

stabile, adekvate omsorgspersoner, er helt “basic” for at barnet skal ha god nytte av 

dette. Lever barnet i omsorgssvikt, eller er det andre alvorlige sider ved barnets 

omsorgssituasjon så er ikke dette den rette terapiformen, tenker jeg. 

Familier som har store vansker med samspill og samarbeid ble også nevnt som mulige 

familier som er mindre egnet, og noen sammenlignet behandlingen med leksesituasjonen: 

Der det er mye kaos eller turbulens i hjemmet – samspillsproblemer er nok noe som er 

negativt. At en kanskje bør ha et stabilt samspill i hjemmet. Tror også at familier bør 

kunne samarbeide. Hvis leksesituasjonen f.eks. er vanskelig å motivere for, så kan nok 

dette også være vanskelig. 

Andre terapeuter mente at familier som har store vansker med samspill fint kan være egnet for 

veiledet internettbehandling, bare en kombinerte det med ansikt-til-ansikt-møter. En terapeut 

så f.eks. for seg muligheten for en intensiv behandling med faste BUP-møter hver uke, i 

tillegg til digitale møter. Denne terapeuten så for seg noen ansikt-til-ansikt-møter med 

familien, i tillegg til jevnlige digitale møter: 

I de familiene så har det ofte gått litt utover samspillet når noen strever så mye, at de 

blir helt desperate, og du får en veldig vanskelig situasjon. Da må man gi behandling 

som er tilstrekkelig, og da tenker jeg at internett godt kan være en del av det [veiledet 

internettbehandling], men da blir én gang i måneden f.eks. altfor sjelden. 

Når det gjelder foreldrenes egen psykiske helse var det delte meninger blant terapeutene. 

Noen mente at veiledet internettbehandling ikke er særlig egnet dersom foreldrene har en 

psykisk lidelse, f.eks. en angstlidelse - mens andre var mer åpne for at foreldrene da kan få 

ekstra veiledning (og at en kunne kombinere digital og fysisk kontakt). Denne terapeuten 

tenker at en kan tilby en annen behandling, eller noe annet i tillegg, i slike tilfeller: 

Hvis foreldrene er mye engstelige, så blir jo ofte vår oppgave å trygge foreldrene mye. 

Så får barnet kanskje mindre behandling. (...) Det vil nok være en foreldre-barn-

situasjon hvor man kanskje hadde trengt noe annet i stedet for [veiledet 

internettbehandling], eller i tillegg. 

Flere terapeuter var opptatt av at behandlingsformen krever tekniske ferdigheter hos alle 

involverte. I tillegg ble språklige ferdigheter nevnt som en forutsetning, og at 

behandlingsformen gjerne passer best for de som også liker å kommunisere skriftlig. Noen 

terapeuter tenkte at behandlingsformen er best egnet for foreldre som kan snakke og skrive 
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norsk, og så for seg at det kan være utfordrende for fremmedspråklige. Andre terapeuter så for 

seg at behandlingsprogrammet kan være laget på foreldrenes morsmål, og dermed nå ut til 

flere. En terapeut fortalte optimistisk: 

Hvis en får informasjon på urdu f.eks., men likevel har norskkunnskaper til å kunne 

snakke med terapeuten på norsk, så vil jo det være en potensiell fordel. 

Videre mente flere terapeuter at behandlingsformen krever ganske mye av foreldrene, og det 

ble nevnt mange egenskaper som terapeutene tenkte er en fordel at foreldrene har, for å 

gjennomføre en slik behandling. Disse funnene støtter opp om “høyt funksjonsnivå” i temaets 

tittel. Det ble nevnt at behandlingsformen muligens er best egnet for foreldre som er positive, 

har tro på at behandlingen vil hjelpe, har en pedagogisk tilnærming, er aldersadekvate og 

sterkt engasjerte. Det ble nevnt at familier med høy sosioøkonomisk status med bedre 

ressurser trolig vil klare å gjennomføre en slik behandling i større grad enn de med lavere 

sosioøkonomisk status. I tillegg ble det nevnt at behandlingsformen muligens passer bedre for 

de som har “planmessighet” som personlighetstrekk. Det ble også nevnt at foreldrene bør ha 

gode kognitive evner, tid og overskudd: 

Også må de jo være kognitivt sterke nok til å kunne forstå og ta i bruk informasjonen. 

Og ha tiden til å følge det opp, og ha overskudd til å følge det opp, og ja, jeg tenker 

det krever ganske mye, egentlig. 

Andre terapeuter inntok en mer nøktern holdning, og var opptatt av at behandling generelt i 

BUP krever en del av foreldrene, og at veiledet internettbehandling dermed ikke skiller seg 

særlig ut. Til slutt – som en konsekvens av at de klientene som er best egnet, får tilbud om 

veiledet internettbehandling, var det flere som tenkte at behandlingsformen kan frigjøre 

ressurser til de som er best egnet for tradisjonell psykoterapi. En terapeut sa forventningsfullt: 

Ved at mange kan få det [veiledet internettbehandling], så kanskje de som trenger den 

tradisjonelle terapien, har en større sjanse for å få den, fordi det blir mer ressurser 

frigjort til det (...) De som kan nyttiggjøre seg det ene, får det.  
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4 Diskusjon 

I denne studien ønsket vi å undersøke hvilke holdninger et utvalg terapeuter i BUP har til 

veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser. Som vi har begrunnet i 

innledningen, kan deres holdninger utgjøre aktuelle muligheter og barrierer for 

implementering av behandlingsformen for klientgruppen i psykisk helsevern for barn og unge 

(BUP). Terapeutenes holdninger kan videre stimulere til en god anvendelse og 

implementering av veiledet internettbehandling, gjennom deres perspektiver på 

forskningsspørsmålene. For å avgrense denne diskusjonen, vil vi diskutere enkelte 

forskningsspørsmål mer inngående, ved å diskutere funnene opp mot forskningslitteratur som 

utdyper resultatene. Derfor diskuterer vi først forskningsspørsmål IV og III, før vi 

oppsummerer hvordan resultatene besvarer de resterende forskningsspørsmålene: I, II og V. 

Av plasshensyn har vi ikke inkludert alle funn under hvert forskningsspørsmål, men valgt ut 

de mest sentrale.  

Forskningsspørsmål: 

I. Hvilke fordeler og ulemper ser terapeutene ved veiledet internettbehandling spesifikt 

for barn og unge med angstlidelser, inkludert fra foreldrenes perspektiv? 

II. Hvordan ser terapeutene på deres rolle i veiledet internettbehandling for denne 

klientgruppen? 

III. Hvilke tanker har terapeutene om hvilke barn/unge og foreldre veiledet 

internettbehandling kan passe best for?  

IV. Hvilke forestillinger har terapeutene om den terapeutiske alliansen i veiledet 

internettbehandling sammenlignet med tradisjonell behandling?  

V. Hvilke forhold på systemnivå er terapeutene opptatte av, i forbindelse med 

implementering av behandlingsformen i psykisk helsevern for barn og unge?   

 Diskusjon av funnene 

4.1.1 Hvilke forestillinger har terapeutene om den terapeutiske 

alliansen i veiledet internettbehandling sammenlignet med 

tradisjonell behandling? (IV) 
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Den terapeutiske alliansen kan defineres på mange måter. Ifølge Bordins (1979) sentrale 

konseptualisering av den terapeutiske relasjonen som en ”arbeidsallianse”, består 

arbeidsalliansen av de tre komponentene: 1) Mål, 2) oppgaver, og 3) emosjonelt bånd. Et 

tema som framkom i vår studie, var at terapeutene var kritiske til etablering av en allianse 

gjennom digital kommunikasjon. Bekymring for en svekket terapeutisk relasjon, reflekteres i 

litteraturen på terapeuters holdninger til e-terapi (e.g. MacLeod, Martinez & Williams, 2009; 

Sucala, Schnur, Constantino, Miller, Brackman & Montgomery, 2012) også for barn og 

ungdom (Vigerland et al., 2014; Stallard et al., 2010). Dette er ikke overraskende, når den 

terapeutiske alliansen er en av de viktigste prediktorene for behandlingsutfall i tradisjonell 

psykoterapi (e.g. Gold & Stricker, 2006; Hubble, Duncan, Miller & Wampold, 2010; Lambert 

& Ogles, 2004; Norcross & Lambert, 2011).  

Videre mente terapeuter i vår studie at ansikt-til-ansikt-møtet kunne være særlig viktig for 

barn og unge med angstlidelser, fordi dette i seg selv ble ansett å ha en eksponerende, 

terapeutisk effekt. Terapeutene mente videre at den nonverbale informasjonen som går tapt 

via digitale møter, kan få flere negative implikasjoner. Fravær av nonverbal kommunikasjon 

er også tidligere ansett som en potensiell negativ faktor ved e-terapi (e.g. Suler, 2004.) 

Terapeutene i vår studie så fravær av nonverbal informasjon som begrensende for terapeutens 

forutsetninger for å uttrykke presis empati og emosjonell inntoning. Terapeutene mente også 

at det lettere kan oppstå misforståelser og alliansebrudd ved asynkron digital kommunikasjon, 

som én mente vil være vanskeligere å oppdage og reparere digitalt. Dette synspunktet 

valideres av relasjonelle perspektiver på psykoterapi (e.g. Aron, 1996; Mitchell, 1988), som 

anser prosessen med å utvikle og forhandle utfordringer i alliansen som selve kjernen av en 

endringsprosess (Safran & Muran, 2000, s.13).  

Et gjennomgående funn var at mange terapeuter mente digitale og fysiske møter bør 

kombineres. Mange terapeuter så teknologien som et supplement til, og ikke som en 

erstatning for, relasjonen ansikt til ansikt. Mange mente eksempelvis at det burde være fysiske 

møter ved oppstart av veiledet internettbehandling for å etablere en arbeidsallianse. Disse 

funnene samsvarer videre med en studie av 1040 norske psykologers holdninger, som fant at 

95 % var positive til internettbasert kommunikasjon med pasienter i en klinisk sammenheng 

(Wangberg, Gammon & Spitznogle, 2007), der 64 % begrenset aksepten for bruk av dette til 

etablerte terapeutiske relasjoner. Dette samsvarer med tidligere studier, som indikerer at det er 

mer sannsynlig at psykiske helsearbeidere er villige til å anvende databaserte programmer i 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6084872/#bb0230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6084872/#bb0305
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tillegg til annen behandling, fremfor som erstatning for annen behandling (Sinclair et al., 

2013; Mora et al., 2008; Perle et al., 2013; Waller and Gilbody, 2009). Noen studier 

underbygger videre at fordelene ved veiledet internettbehandling styrkes av personlig kontakt 

(e.g. Almlöv, Carlbring, Berger, Cuijpers, Andersson, 2009; Spek et al., 2007; Palmqvist, 

Carlbring & Andersson, 2007).  

Samtidig var et fremtredende holdningsmønster blant terapeutene i vår studie, at dagens unge 

muligens kan ha andre oppfatninger om hva som er viktig for å etablere en god relasjon. 

Majoriteten av terapeutene anerkjente digital kommunikasjon som en velegnet 

kommunikasjonsform for barn og unge, siden de potensielt foretrekker å kommunisere 

digitalt, og siden dette kan gi en opplevelse av å bli møtt på deres premisser. At 

internettbehandling anses som et egnet medium for barn og unge, reflekteres i noe litteratur 

(Vigerland et al., 2014; Stallard et al., 2010), og noen studier gir støtte for at det faktisk er 

mange som foretrekker å kommunisere digitalt i dag (Havas, de Nooijer, Crutzen, & Feron, 

2011; Sánchez-Ortiz et al., 2011) også i psykoterapi (Mallen, Vogel, Rochlen & Day, 2005).  

En studie av unge voksne (i alderen 18-23 år), indikerer at teksting er den foretrukne 

kommunikasjonsformen med jevnaldrende (Skierkowski & Wood, 2012). Studien rapporterer 

videre om høy grad av registrerte angstsymptomer i perioder med fravær av teksting. I 

overensstemmelse med dette, mente mange terapeuter i vår studie at veiledet 

internettbehandling kan oppleves tryggere for barn og unge med angstlidelser. Flere tenkte at 

det fysiske møtet for noen faktisk kan bli et forstyrrende element i terapien, og at noe av det 

som kan gå tapt ved digital kommunikasjon, også kan by på fordeler. I samsvar med 

terapeutenes holdninger, er det noe støtte for at e-terapi kan fremme disinhibisjon - en 

opplevelse av økt trygghet, kontroll, og intimitet hos klienter (Baker & Ray, 2011). En eldre 

studie av tenåringer rapporterte derimot svakere allianse ved digitale møter i e-terapi, 

sammenlignet med fysiske møter ansikt-til-ansikt (Hufford, Glueckauf & Webb, 1999). Det er 

m.a.o. behov for flere studier av hvordan barn og ungdom opplever digital kommunikasjon 

ved veiledet internettbehandling. 

En norsk, kvalitativ studie (Jøraas, Rimehaug, Birkeland & Arefjord, 2009) undersøkte 

terapeuters opplevelser med bruk av e-terapi som supplement i poliklinisk oppfølging av tre 

ungdommer (12-17 år). E-terapien besto av asynkron tekstkommunikasjon. Terapeutene 

opplevde nærhet og fortrolighet som uendret i den digitale samhandlingen med de to eldste 

ungdommene, men som svekket med den yngste pasienten. Fraværet av nonverbal 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915300087#bb0130
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kommunikasjon, ga ingen vesentlige problemer knyttet til å forstå de skriftlige meldingene, 

noe terapeutene forklarte med at de i utgangspunktet kjente pasientene godt. Vi er her bevisste 

på at terapeuters opplevelser, som denne studien undersøkte, ikke nødvendigvis samstemmer 

med pasientens opplevelser, og utvalget var lite. Likevel er dette interessante funn som 

utfordrer flere av våre terapeuters holdninger, og understreker behovet for flere studier på 

arbeidsalliansen i veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser.   

I kontrast til det ovenfornevnte, var også flere terapeuter i denne studien positive til at det er 

mulig å etablere en god terapeutisk allianse digitalt. En systematisk gjennomgang (Pihlaja et 

al., 2018) oppsummerte seks studier av veiledet internettbehandling (basert på KAT), der alle 

indikerte en god klient-terapeut-allianse, til tross for fravær av auditiv eller visuell kontakt, og 

generelt begrenset “kontakt-tid”. Diagnostiske intervjuer ble imidlertid gjennomført over 

telefon eller ansikt-til-ansikt i forkant, men kontakten besto i hovedsak av e-post. Studiene var 

utført på voksne klienter, med ulike depresjons- eller angstlidelser, og majoriteten av 

alliansevurderingene var basert på 12-ledds kortversjonen av “Working Alliance Inventory” 

(WAI) som inkluderer ledd som omhandler terapeutiske mål, intervensjoner og bånd (Bordin, 

1979). Forfatterne påpeker at vurderingene av klient-terapeut-alliansen var tilsvarende (Sucala 

et al., 2012) eller bedre, enn ved tradisjonell psykoterapi ansikt-til-ansikt (Berger, 2015). 

Funnene samsvarer med eksisterende litteraturgjennomganger (Berger; Sucala et al.) og 

studier (Rimehaug & Siri, 2002; Rochlen, Zack & Speyer, 2004; Cook & Doyle, 2002) som 

gir indikerer at adekvate behandlingsrelasjoner kan utvikles også via Internett. Vi derimot 

mindre om hvorvidt dette lar seg generalisere til barn og unge med angstlidelser, hvilket det er 

behov for videre studier av. Funn som indikerer at det er mulig å etablere en god allianse 

digitalt, utfordrer likevel grunnleggende antakelser om psykoterapi, slik som at utvikling og 

opprettholdelse av en terapeutisk allianse må foregå ansikt til ansikt (Knaevelsrud & 

Maercker, 2006). Som klinikere bør vi derfor kanskje våge å utfordre våre holdninger og 

forestillinger om den tradisjonelle relasjonen mellom pasient og terapeut.   

Flere terapeuter i denne studien var opptatte av at enkelte aspekter ved alliansen blir mer 

aktuelle gjennom digital kommunikasjon. Noen terapeuter tenkte at relasjonen som etableres 

via digital kommunikasjon kan være mer basert på visse aspekter ved relasjonen, som 

samarbeidet om oppgaver (noe vi kan forstå som Bordins andre komponent), og at alliansen i 

veiledet internettbehandling potensielt vil være mer basert på å få hjelp til symptomreduksjon. 

I forlengelse av dette mente noen at det emosjonelle båndet mellom terapeut og klient kan bli 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782917300994?via%3Dihub#bb0305
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782917300994?via%3Dihub#bb0305
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782917300994?via%3Dihub#bb0075
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782917300994?via%3Dihub#bb0075
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782917300994?via%3Dihub#bb0305
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svekket digitalt. Safran og Muran (2000, s.12-15) skriver at ulike typer allianser kan være 

nødvendig, avhengig av hva slags terapeutiske mål og oppgaver som er relevante for den 

enkelte klient. Dette kan ha følger for hvem veiledet internettbehandling passer for, ettersom 

type mål og oppgaver i behandlingen må være mulige å gjennomføre innenfor rammene av 

veiledet internettbehandling. 

4.1.2 Hvilke tanker har terapeutene om hvilke barn/unge og foreldre 

veiledet internettbehandling kan passe best for? (III) 

Flere terapeuter mente at veiledet internettbehandling er best egnet som forebyggende tiltak 

og for klienter med lettere angstlidelser. Begrunnelser for dette var at det ved alvorligere og 

mer gjennomgripende angstproblematikk, ble ansett som nødvendig å møtes ansikt til ansikt, 

for å arbeide relasjonelt. Her ser vi paralleller til forskningslitteraturen: Flertallet av terapeuter 

mener at e-terapi potensielt er nyttig som forebyggende tiltak for milde til moderate psykiske 

vansker, men som mindre egnet ved mer alvorlige og sammensatte psykiske lidelser (Sinclair 

et al., 2013; Gun, Titov & Andrews, 2011; Vigerland et al., 2014; Stallard, Richardson & 

Velleman, 2010). Hvorvidt terapeutenes holdninger utgjør en barriere for implementering for 

de med alvorlig angstlidelse, eller om holdningene er med på å sikre en forsvarlig bruk av 

behandlingsformen, gjenstår å se. Et viktig spørsmål for fremtidig forskning er derfor hvilke 

barn/unge og foreldre veiledet internettbehandling kan passe best for (Vigerland et al., 2017). 

Andre terapeuter var åpne for at behandlingsformen kan tilpasses klienter med alvorlig 

angstlidelse, dersom digitale og fysiske møter kombineres, og dersom det blir mulig å tilpasse 

fysiske møter etter klientens behov. Det samme gjaldt for foreldre med psykisk lidelse og 

familier med store samspillsvansker - her tenkte noen at veiledet internettbehandling ikke er 

særlig egnet, mens andre tenkte at disse kan være egnet, med en kombinert og tilpasset form. 

Vi ser altså at terapeuter kan bidra med ideer for fleksible løsninger for hvem 

behandlingsformen er egnet for. Dette står i samsvar med Hill et al. (2018), som hevder at en 

implementering av veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser i psykisk 

helsevern bør skje i et tverrfaglig samarbeid, bl.a. med fagpersoner med psykologisk 

kompetanse. Vi kan se for oss at terapeuter må bidra med sin kliniske ekspertise, og forholde 

seg til empiriske studier, i vurderingen av hvilke klienter behandlingsformen passer for. Slik 

kan implementeringen skje i tråd med Prinsipperklæringen om evidensbasert praksis (Norsk 

Psykologforening, 2007): “Evidensbasert psykologisk praksis er integrering av den beste 
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tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens 

egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål.”  

I tilknytning til dette, hevder Suler (2002) på vegne av “Det internasjonale samfunnet for 

mental helse online,” at det er viktig at terapeuten jevnlig vurderer klientens egnethet og 

funksjonsnivå i løpet av behandlingsforløpet, siden dette kan endres over tid, og siden 

internettbehandling muligens ikke er egnet for klienter med alvorlig psykisk lidelse. Videre 

mener Suler at egnethet for internettbehandling handler om mange faktorer - både klientens 

preferanser og motivasjon, klientens evner i digital kommunikasjon og de terapeutiske 

mulighetene som ligger i å anvende internettbehandling for den enkelte klient. Siden 

internettbehandling kan forankres i ulike teoretiske terapimetoder, kan den enkelte 

terapimetode ha innvirkning på om en klient vil nyttiggjøre seg av behandlingen. Dessuten 

kan det være at klienter ønsker digital kommunikasjon, for å unngå ansikt-til-ansikt-kontakt, 

og derfor bør terapeuten vurdere om det er hensiktsmessig å først møte klienten ansikt til 

ansikt, hevder Suler. Her ser vi paralleller til terapeutenes holdninger i vår studie, som også 

handlet om at det er viktig å ta hensyn til klientens preferanser og motivasjon, evner i digital 

kommunikasjon, og at det kan være viktig å først møte en klient ansikt til ansikt.  

I forbindelse med egnethet for veiledet internettbehandling, ble følgende diagnoser ansett som 

særlig egnede av terapeutene i vår studie: Sosiale fobier, separasjonsangst, obsessiv-

kompulsiv lidelse, panikklidelse og spesifikke fobier. Vi fortolket terapeutenes begrunnelser 

for hvorfor disse diagnosene er egnede, til å handle om at disse er «avgrensede.» Dette står i 

konflikt med empiriske funn på at angstlidelser hos barn og unge har høy komorbiditet med 

andre angstlidelser, og i tillegg høy komorbiditet med andre psykiske lidelser, som depresjon, 

atferdsforstyrrelse, hyperkinetiske forstyrrelser og rusmisbruk (Essau & Gabbidon, 2013). En 

angstlidelse kommer altså sjelden alene som en avgrenset problemstilling, og dersom veiledet 

internettbehandling kun passer for klienter med avgrensede problemstillinger, vil det være et 

mindretall av klienter på BUP som er egnet. Dette vil i så fall være en stor barriere for 

implementering av behandlingsformen for klientgruppen, og derfor er det viktig med studier 

på hvem veiledet internettbehandling passer for. I den forbindelse, fremhever Vigerland og 

Högström (under utgivelse) at en ikke nødvendigvis trenger å se dystert på sammensatt 

problematikk, og mener at veiledet internettbehandling kan være bedre egnet enn ansikt-til-

ansikt-behandling for enkelte barn/unge. De trekker bl.a. frem at barn med hyperkinetiske 

forstyrrelser kan være særlig egnet, p.g.a. det strukturerte og visuelle formatet i behandlingen. 
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Ifølge Vigerland et al. (2017) er det tidligere ikke undersøkt predikerer for gode 

behandlingsutfall hos barn som mottar veiledet internettbehandling (basert på KAT). Derfor 

undersøkte de dette, med fokus på barn med angstlidelser. Studien kunne ikke fastslå at 

verken symptomalvorlighet, antall diagnoser, type hoveddiagnose, komorbide diagnoser eller 

psykisk lidelse hos foreldre spilte inn på behandlingsutfall. Null-funn betyr imidlertid ikke at 

det ikke er en sammenheng. Det trengs altså flere studier på prediktorer for behandlingsutfall. 

I påvente av slike studier, kan studier på tradisjonell terapi muligens gi oss noen hypoteser på 

hvilke barn/unge og foreldre veiledet internettbehandling kan passe best for. Dersom veiledet 

internettbehandling baseres på KAT, kan vi tenke oss at prediktorer som er relevante for KAT 

kan gi oss nyttig informasjon (Vigerland et al., 2017). Slike studier viser at komorbiditet og 

psykiske lidelser hos foreldre har en signifikant påvirkning på behandlingsutfall (Knight, 

McLellan, Jones & Hudson, 2014; Lundkvist-Houndoumadi, Hougaard & Thastum, 2014). I 

tillegg viste “CAMS-studien” (Compton et al., 2014), at lavere symptomalvorlighet og lavere 

omsorgsvansker korrelerte med bedre behandlingsutfall. Vi ser likheter mellom disse funnene 

og terapeutenes holdninger i vår studie - terapeutene var opptatt av at alvorlighetsgrad av 

angstlidelsen, psykiske lidelser hos foreldre og omsorgsforhold i familien, kan spille inn på 

hvem som vurderes som egnet for veiledet internettbehandling. Samtidig er det viktig at det 

før en eventuell implementering, gjennomføres empiriske studier på veiledet 

internettbehandling for barn og unge med angstlidelser, da behandlingsformatet kan være av 

vesentlig betydning for hva som predikerer både behandlingsutfall og frafall.  

Familier med et høyt funksjonsnivå ble ansett som best egnet for behandlingsformen. Mange 

terapeuter mente av veiledet internettbehandling krever et godt omsorgsmiljø, samarbeid og 

sterk motivasjon i familien. I tillegg ble det ansett som en fordel at foreldrene er positive, 

pedagogiske, har nok tid, gode kognitive evner, etc. I Vigerland et al. (2014) ser vi på 

tilsvarende måte at svenske terapeuter tenker at veiledet internettbehandling er best egnet for 

velfungerende familier. Hva sier andre studier om dette? 

Vigerland og Högström (under utgivelse) bekrefter at veiledet internettbehandling (basert på 

KAT) er en behandlingsform som legger mye ansvar på familien, og hevder at barn gjerne vil 

trenge mer hjelp med gjennomføring enn ungdom, noe flere terapeuter i vår studie poengterte. 

Dersom foreldrene ikke setter av nok tid, har vansker med eksekutive funksjoner eller blir 

forhindret på andre måter, kan det være at barna ikke klarer å gjennomføre behandlingen, og 

det er også en fordel at foreldre er motiverte og engasjerte, hevder Vigerland og Högström. Vi 
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ser her at flere av terapeutenes holdninger om foreldrene i forrige avsnitt har støtte blant disse 

forskerne. I Lyneham og Rapee (2006) sin studie på veiledet selvhjelp for barn med 

angstlidelser, var det få familier som gjennomførte behandlingen, og de diskuterer derfor 

hvilke egenskaper som predikerer behandlingsutfall. De hevder at mulige prediktorer i 

behandlingsformer hvor “foreldre er terapeuter” bl.a. handler om god kommunikasjon, og at 

foreldrene er kreative og psykologisk orienterte. Vi ser altså interessante likheter mellom 

denne studien og flere av terapeutenes holdninger i forrige avsnitt. Men, siden veiledet 

selvhjelp er en annen behandlingsform enn veiledet internettbehandling, må dette selvsagt 

studeres nærmere. Dessuten var aldersgruppen i denne studien barn, så det trengs også flere 

studier med ungdom med angstlidelser, som omhandler pasientegnethet i behandlingsformen. 

I fremtidige studier på pasientegnethet er det i tillegg viktig at deltakere er barn/unge og 

foreldre som er henvist til psykisk helsevern, og terapeuter som praktiserer innenfor systemet. 

Dette fordi effekten av studier fra forskningsutvalg, ikke nødvendigvis er generaliserbare til 

psykisk helsevern. F.eks. kan barn/unge i psykisk helsevern være mindre motiverte og ikke 

møte opp til alle timer, enn klienter som frivillig melder seg til forskningsstudier. I tillegg kan 

terapeuter i psykisk helsevern ha mindre tid til å følge opp behandlingsmanualer, enn hva som 

gjøres i høyt kontrollerte kliniske studier (Weisz et al., 2013).  

4.1.3 Hvilke fordeler og ulemper ser terapeutene ved veiledet 

internettbehandling spesifikt for barn og unge med angstlidelser, 

inkludert fra foreldrenes perspektiv? (I) 

Først og fremst var flere terapeuter opptatte av at det er en stor fordel at behandlingsformen 

kan nå ut til klienter som ellers ikke vil, eller klarer å møte opp på BUP, og at de familiene 

som bor langt unna nærmeste BUP kan få et mer tilgjengelig behandlingstilbud. Funnene står 

i samsvar med hva svenske terapeuter trekker frem som fordeler ved veiledet 

internettbehandling for barn og unge (Vigerland et al., 2014). Videre mente terapeuter i vår 

studie at behandlingsformen kan styrke klientens autonomi, egenmestring og motivasjon. I 

Vigerland et al. trakk terapeutene frem økt kontroll, motivasjon og selvfølelse, som mulige 

fordeler, noe som ligner våre resultater. Motivasjon er et sentralt endringsprinsipp i 

psykoterapi (Goldfried, 2009), så dersom det stemmer, kan det være svært positivt. Økt 

autonomi og egenmestring ser ut til å samsvare med en studie av Day og Schneider (2002), 

der klienter deltok mer aktivt i modaliteter med fysisk distanse enn ansikt-til-ansikt. 
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Fordeler og egenmestring i noens øyne, kan imidlertid sees på som ulemper og sykeliggjøring 

i andres øyne. Dette kom godt frem da en terapeut hevdet at hjelp til selvhjelp hindrer 

klientifisering, mens andre mente at behandlingsformen kan bidra til et selvforsterkende fokus 

på angsten. I tillegg mente flere at den mer selvstendige behandlingsformen kan være 

vanskelig å gjennomføre, og særlig kan det gjelde klienter med angstlidelse hvor unngåelse 

inngår i symptombildet. Sistnevnte poeng knyttet til angstlidelser, samt et selvforsterkende 

fokus på angsten, ble ikke trukket frem av de svenske terapeutene i Vigerland et al. (2014). 

Siden Vigerland et al. er den første studien vi kjenner til, som studerer holdninger til veiledet 

internettbehandling for barn og unge blant terapeuter i Skandinavia, tyder det på at vår studie 

tilfører noe nytt til forskningsfeltet her i Norden.  

Flere terapeuter mente det var uheldig dersom barnet/ungdommen i veiledet 

internettbehandling opplever ensomhet og for stort ansvar i å hjelpe seg selv, særlig dersom 

klienten er symptombærer for andre. At klienter kan kjenne seg overlatt til seg selv ble også 

funnet i en norsk kvalitativ studie av klienter i e-terapi (Birkeland, Rimehaug, Arefjord og 

Jøraas, 2009). I tilknytning til dette, var alle terapeutene opptatte av å tenke på 

familiesystemet og foreldrenes rolle i behandlingen. Tilsvarende funn ble sett i Vigerland et 

al. (2014), hvor terapeutene var bekymret for om veiledet internettbehandling fokuserte for 

mye på individet, på bekostning av kontekstuelle faktorer. Videre så nesten alle terapeutene i 

vår studie det som en sentral fordel at foreldre kan få god støtte på hjemmebane med en egen 

modul i behandlingsprogrammet, noe som også er vanlig i de programmene som testes ut 

(Vigerland et al., 2016b; Spence et al., 2011; March, Spence & Donovan, 2009).  

Veiledet internettbehandling kan styrke foreldre-barn-relasjonen på grunn av et felles 

prosjekt, ble det sagt. På en annen side, mente flere at familier med store samspillsvansker er 

mindre egnet, så vi kan se for oss at behandlingsformen kan bidra til at relasjonen blir 

svekket, i slike tilfeller. Det fremkom en bekymring om at foreldre kan oppleve for stort 

ansvar i behandlingsformen og at det ikke nødvendigvis er hensiktsmessig dersom de tar 

rollen som sitt barns terapeut. I studien til Vigerland et al. (2014) om terapeuters holdninger 

til veiledet internettbehandling, er det svært få funn som angår foreldrenes rolle og foreldre-

barn-relasjonen, så funnene i dette avsnittet er muligens nye bidrag i forskningsfeltet i 

Skandinavia. Implikasjoner av dette, er at det bør gjennomføres flere studier på hvordan 

behandlingsformen faktisk oppleves, siden terapeuters forestillinger om klientens og 

foreldrenes opplevelse har en begrenset nytteverdi. Birkeland, Rimehaug, Arefjord og Jøraas 
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(2009) sin kvalitative studie på tre klienters erfaringer med e-terapi (for ungdom og voksne) 

er et eksempel til etterfølgelse. Lignende studier, med større utvalg, bør inkludere hvordan 

barn/unge, men også foreldre, opplever veiledet internettbehandling. Dette er nyttig for å 

fremme en god implementering i psykisk helsevern. Et sentralt forskningsfokus er også 

hvordan terapeuten opplever behandlingsformen, noe vi nå skal se nærmere på. 

4.1.4 Hvilke forhold på systemnivå er terapeutene opptatte av, i 

forbindelse med implementering av behandlingsformen i psykisk 

helsevern for barn og unge? (V) 

Terapeutene hadde ulike forestillinger om hvorvidt og hvordan veiledet internettbehandling 

bør anvendes og praktiseres for klientgruppen. Noen var entusiastiske og mente dette bør 

implementeres så snart som mulig. Andre forholdt seg mer kritiske til evidensgrunnlaget for 

veiledet internettbehandling, og ønsket ikke en forhastet implementering og omleggelse av 

psykisk helsevern. Noen hadde klare meninger om at internettbehandling bør anvendes mest 

mulig digitalt, dersom det skal være effektivt og ressursbesparende, slik at flere barn og unge 

med angstlidelser skal kunne motta behandling. Flere tenkte i den forbindelse at veiledet 

internettbehandling ville være egnet for implementering i førstelinjetjenesten, heller enn i 

BUP, som et forebyggende tilbud for lettere angstlidelser. Samtidig var et annet sentralt funn 

at flere terapeuter var bekymret for om et overdrevet fokus på effektivisering og 

standardisering vil svekke den faglige forsvarligheten på behandlingen, dersom det går på 

bekostning av individet. Vigerland et al. (2014) fant lignende bekymringer om at et 

standardisert behandlingsprogram ikke ville være tilstrekkelig individuelt tilpasset, i studien 

av terapeuters holdninger til e-terapi for barn og unge. Hvorvidt veiledet internettbehandling 

for barn og unge er tilstrekkelig individuelt tilpasset, er en problemstilling som bør utforskes.  

Mange terapeuter i vår studie mente at kombinasjonen av digitale og fysiske møter i 

behandlingsformen kan fremme fleksibilitet og individuelle tilpasninger. Noen terapeuter 

mente at behandlingsformen gir rom for både individuelle tilpasninger og en standardisert 

form, f.eks. dersom terapeuten kan skreddersy rekkefølgen på moduler til klienten. Dette er et 

interessant forslag til hvordan en standardisert behandlingsform kan bli individuelt tilpasset, 

og at terapeutenes holdninger her utgjør aktuelle muligheter for implementering. Slike forslag 

bør imidlertid undersøkes empirisk. 
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Mange terapeuter hadde videre meninger om utfordringer som bør løses og bidro med forslag 

til tiltak for å sikre en god implementering og unngå uforsvarlig faglig praksis. Flere var 

opptatte av at en implementering i psykisk helsevern for barn og unge bør forankres på 

ledelsesnivå, bl.a. for å unngå at internettbehandling skal komme i tillegg til terapeutens 

eksisterende arbeidsmengde. Flere oppga at retningslinjer, kursing og/eller spesialisering 

innen internettbehandling, ville være forutsetninger for en god implementering. Dette ble 

begrunnet med at terapeutenes kompetanse ikke nødvendigvis er overførbar til veiledet 

internettbehandling. At terapeuter opplever samhandling over internett som annerledes enn i 

tradisjonell terapi, og at dette gir behov for spesifikk opplæring, samsvarer med andre 

terapeuters rapporteringer i Jøraas et al. (2009). Mer spesifikt rapporterte terapeutene i studien 

(Jøraas, et al.) behov for opplæring i digital kommunikasjon generelt, vurderinger av 

pasientegnethet, avtaleprosedyrer, og skriftlig terapeutisk kommunikasjon. En studie (Cook, 

Biyanova & Coyne, 2009) undersøkte psykologers oppfatning av barrierer mot anvendelse av 

nye behandlingsformer, og fant at den hyppigst rapporterte utfordringen omhandlet mangel på 

tid, samt mulighet til opplæring og mestring av nye behandlingsmetoder. 

Mange terapeuter i vår studie var spesielt opptatt av at det må foretas en vurdering av 

pasientens egnethet i forkant av behandlingen, og flere hevdet at det må gjennomføres 

grundig utredning i BUP, med direkte møter, for å sikre at behandlingsformen passer til 

problemet, og for å unngå alvorlig feilbehandling. Dette har konsekvenser for hvordan 

terapeutene tenker at behandlingsformen bør implementeres på systemnivå, i psykisk 

helsevern for barn og unge. 

Et annet viktig funn var holdninger om at ikke alle terapeuter egner seg som e-terapeuter, 

både ut ifra deres faglige tilnærming, rolleforståelse og motivasjon. I tilknytning til dette 

mente noen terapeuter at behandlingsformen kan passe som en type spesialisering, for å ikke 

undergrave deres faglige autonomi. Som vi har sett i innledningen, kan negative holdninger 

blant terapeuter bidra til å hemme implementering av nye behandlingsformer. Å bevare 

terapeutens faglige autonomi og valgfrihet overfor bruk av veiledet internettbehandling, kan 

derfor være viktig for å sikre både god implementering og et godt behandlingsutfall. 

Henneman, Beutel og Zwerencz (2017) hevder at vellykket implementering av e-terapi 

nettopp er avhengig av terapeutens og pasientens tro på behandlingsmetoden, som er en 

sentral fellesfaktor for virksom psykoterapi (Goldfried, 2009). 
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4.1.5 Hvordan ser terapeutene på deres rolle i veiledet 

internettbehandling for denne klientgruppen? (II) 

Noen uttrykte entusiasme og optimisme, mens andre uttrykte sterke følelser som tristhet og 

fortvilelse, til spørsmål om terapeutrollen i denne behandlingsformen. Vi forstår dette som at 

noen var opptatt av de gledelige mulighetene behandlingsformen kan åpne opp for, mens 

andre kunne oppleve veiledet internettbehandling som en smertefull “trussel” mot deres 

rolleutøvelse. Mange mente at terapeutrollen i behandlingsformen blir svært annerledes fra 

den tradisjonelle terapeutrollen og at en kan oppleves å bli “mindre viktig.” Det kan oppleves 

som at behandlingsformen står i konflikt med hele rolleforståelsen, og en terapeut kjente på 

følelsen av å bli redusert til en mindre betydningsfull «teknologi-guide», med kun skriftlig, 

digital kontakt. Dermed kunne en kombinasjon av digital og ansikt-til-ansikt-kontakt være en 

løsning, noe mange var opptatt av. Noen så det som en fordel at veiledet internettbehandling 

nettopp involverer en terapeut, framfor ikke-veiledet selvhjelp, noe som også står i 

overensstemmelse med tidligere studier (Stallard et al., 2010; Vigerland et al., 2014).  

Mange terapeuter så for seg at en blir mer tilgjengelig i denne behandlingsformen. Det ble 

nevnt at tilgjengelighet kan være en fordel for terapeuten, dersom en får mer informasjon om 

klienten. Samtidig kan det oppleves krevende å være tilgjengelig, og vi forstår dette som at 

terapeutene var opptatt av egen selvivaretakelse. Implikasjoner av dette er at det kan bli viktig 

å avklare rammer for hvor tilgjengelig terapeuten skal være i behandlingsformen, noe flere 

terapeuter etterlyste. Slik blir ikke holdninger som handler om en frykt for ubegrenset 

tilgjengelighet en barriere for implementering. Uklare rammer for terapeutens tilgjengelighet i 

e-terapi kan også virke negativt for klienten, og derfor bør dette klargjøres på forhånd (Zelvin 

& Speyer, 2004). Jøraas, Rimehaug, Birkeland & Arefjord (2009) er en av de første studiene i 

norsk psykisk helsevern på terapeuters erfaringer (n=3) med e-terapi (her definert som 

asynkron tekstkommunikasjon) kombinert med ansikt-til-ansikt-terapi. Terapeutene brukte e-

terapi med ungdom, og hadde stort sett uproblematiske erfaringer med økt tilgjengelighet. De 

kunne oppleve utilstrekkelighetsfølelse ved at de ønsket å svare raskere enn tidspresset tillot, 

men samtidig hadde de god nytte av å holde en tydelig struktur for når de var tilgjengelige. 

Terapeutenes holdninger til sin terapeutrolle i veiledet internettbehandling, vil trolig være 

sterkt preget av hvordan de ser for seg behandlingen. Som tidligere nevnt, skal veiledet 

internettbehandling være «veiledet selvhjelp», og dermed noe annet enn tradisjonell 

psykoterapi, og det tenker vi er hensiktsmessig at terapeuter gjøres kjent med. Tradisjonelle 
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holdninger om hva psykoterapi skal være og terapeutens rolleforståelse blir utfordret i møte 

med ny teknologi, men dersom behandlingsformen skal bli vellykket implementert i psykisk 

helsevern for barn og unge, må terapeuter omstille seg. Samtidig er alle holdninger om dette 

verdt å lytte til, slik at en eventuell implementering kan gjennomføres på en faglig forsvarlig 

og hensynsfull måte overfor terapeutene. I dag har det blitt klart for mange klinikere og 

forskere at klinisk og forskningsbasert kunnskap bør berike hverandre, for å redusere “gapet” 

mellom forskning og klinisk praksis (Hartmann, 2013, s. 22-23). Implementering av veiledet 

internettbehandling kan imidlertid oppleves truende for den tradisjonelle terapeutrollen. I den 

forbindelse påpeker styreleder i DigPsyk, Betin, til Norsk Psykologforening (02.12.16): 

“Teknologien skal ikke erstatte psykologen. Teknologien er et verktøy som gjør psykologen 

bedre og mer tilgjengelig.” Dessuten passer ikke veiledet internettbehandling for alle, så det 

er ikke slik at all tradisjonell psykoterapi av barn og unge med angstlidelser skal erstattes av 

internettbehandling (Högström & Vigerland, under utgivelse). 

 Metodisk diskusjon 

4.2.1 Begrensninger ved studien 

Underveis i intervjuene ble vi opptatt av noe som kan svekke studiens validitet: Terapeutene 

så for seg veiledet internettbehandling på svært ulike måter. Det var f.eks. stor variasjon i 

hvordan de så for seg at klienten og terapeuten bør ha kontakt, om det bør foregå mest digitalt 

eller mest ansikt til ansikt, og flere blandet veiledet internettbehandling med andre former for 

e-terapi. Dette er trolig påvirket av hvilken teoretisk forståelsesramme den enkelte terapeut la 

til grunn for sine holdninger. Videre er det helt naturlig at deltakerne hadde ulike 

forestillinger, siden veiledet internettbehandling for barn og unge er på forskningsstadiet, det 

kan gjennomføres på ulike måter og vi hadde ikke et spesifikt program vi viste til. Samtidig 

ble vi opptatte av at ulike forestillingsbilder utgjør en kontekst som kan ha mye å si for hvilke 

fordeler og ulemper informantene nevner, synet på terapeutrollen, relasjonen, hvem 

behandlingsformen er best egnet for, etc. Validiteten kan slik svekkes, dersom deltakerne 

snakket ut fra vidt forskjellige utgangspunkt. Derfor prøvde vi i intervjuet å fange opp disse 

forestillingene terapeutene hadde om veiledet internettbehandling (ved at vi f.eks. stilte 

spørsmål om hvordan de selv ville legge opp behandlingen). Dette fordi man i kvalitativ 

forskning ikke skal vurdere kunnskap utenfor den meningskonteksten hvor kunnskapen blir 
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innhentet (Braun & Clarke, 2013, s. 6). I tillegg unnlot vi å analysere enkelte deler av 

intervjuene hvor vi var i tvil om deltakerne snakket om veiledet internettbehandling, for å 

bevare gyldigheten og relevansen av dataene våre.  

Videre la vi merke til en annen metodisk begrensning, som kan svekke studiens reliabilitet: 

Mange terapeuter hadde uklare holdninger i studien. Tatt i betraktning at det ikke var påkrevd 

med erfaring fra veiledet internettbehandling, er det verken et overraskende eller uventet funn. 

Holdninger er ikke nødvendigvis bevisst tilgjengelige fenomener til enhver tid, og intervjuet 

kan slik ha bidratt til å tydeliggjøre informantens holdninger idet de forsøkte å sette ord på de. 

På en annen side kan uklare holdninger blant informantene potensielt ha bidratt til å gjøre 

informantene noe mer påvirkelige i intervjusituasjonen, hvilket kan svekke funnenes 

reliabilitet. Uansett bør det poengteres at vår studie av terapeuters holdninger i begge tilfeller, 

avspeiler informantenes holdninger i vid forstand, i form av tanker, følelser, reaksjoner, 

refleksjoner og forestillinger.  

Det skal sies at begge disse metodiske begrensningene, om svekket validitet og reliabilitet, 

også kan sees på som en styrke ved studien: En åpen tilnærming, hvor vi ikke studerte et 

spesifikt behandlingsprogram, kan ha et potensiale til å fange opp et større spekter av ulike 

holdninger, særlig siden vi intervjuet terapeuter med ulike teoretiske forståelsesrammer. 

Uklare holdninger er et funn i seg selv, som kan tolkes som at terapeuter ser både fordeler og 

ulemper, og kompleksiteten av de ulike problemstillingene. 

4.2.2 Om generalisering av funnene våre 

Ifølge Kvale og Brinkmann (2015, s. 290) spør man ikke i kvalitativ forskning om 

intervjuresultater kan generaliseres globalt, men om kunnskapen som produseres i en 

spesifikk intervjusituasjon kan overføres til andre relevante situasjoner. I vårt 

forskningsprosjekt tenker vi at de funnene som fremkommer først og fremst reflekterer 

holdninger hos et lite utvalg terapeuter fra BUP, men samtidig er det sannsynlig at 

holdningene kan fungere som eksempler på hva flere andre terapeuter fra andre BUP’er i 

Norge kan mene om veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser. 

Dessuten tenker vi at selv om holdningene gjelder spesifikt for barn og unge med 

angstlidelser, handler flere funn generelt om veiledet internettbehandling, slik at de dermed 

kan overføres til andre klientgrupper. Studien kan betraktes som en pilotstudie for videre, mer 

systematisk, nasjonalt dekkende undersøkelser.  
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 Konklusjon 

Denne studien tilfører ny kunnskap til det svært begrensede forskningsfeltet om veiledet 

internettbehandling for barn og unge med angstlidelser. Dette er trolig den første studien i 

Norge som spesifikt fokuserer på terapeuters holdninger til veiledet internettbehandling for 

denne klientgruppen, noe som betyr at studien står i en særskilt posisjon til å bidra med 

nyttige funn. Som vist i diskusjonen, kan terapeuters holdninger utgjøre aktuelle muligheter 

og barrierer for implementering av behandlingsformen for barn og unge. Gjennom ulike 

perspektiver på problemstillingene feltet står overfor, kan terapeuters holdninger videre 

stimulere til en god anvendelse og implementering av behandlingsformen. Resultatene 

indikerer stor variasjon i terapeutenes holdninger til temaet. På bakgrunn av funnene, har vi 

flere problemstillinger for videre forskning:  

Terapeutene bekrefter tidligere studier, med holdninger til digital kommunikasjon som en 

velegnet kommunikasjonsform for barn og unge. Terapeutenes bekymring for at den 

terapeutiske alliansen svekkes ved digital kommunikasjon, bekreftes av tidligere studier. 

Samtidig fant vi positive holdninger til at adekvate terapeutiske relasjoner kan utvikles 

digitalt. Videre kom det frem holdninger om at enkelte aspekter av alliansen kan bli mer 

aktuelle ved digital samhandling. Studier utført på voksne klienter gir støtte for at det er mulig 

å etablere en allianse digitalt, men er dette overførbart til barn og unge med angstlidelser?  

Mange mente at terapeutrollen blir svært annerledes enn i tradisjonell terapi. Vil terapeuter 

oppleve at behandlingsformen står i konflikt med, eller at behandlingsformen kan integreres i, 

terapeutrollen? Mange terapeuter så teknologien som et supplement til, og ikke som en 

erstatning for, relasjonen ansikt til ansikt, hvilket samsvarer med tidligere holdningsstudier. 

Terapeutenes bekymring for om et standardisert behandlingsprogram ikke ville være 

tilstrekkelig individuelt tilpasset, bekreftes også av tidligere studier på terapeutholdninger. I 

den forbindelse mente terapeutene i vår studie at en kombinasjon av digitale og fysiske møter 

i behandlingsformen kan fremme fleksibilitet og individuelle tilpasninger.  

Studien presenterte holdninger om at klienter kan oppleve egenmestring, autonomi og 

motivasjon, men også belastninger, i form av et for stort ansvar i å hjelpe seg selv og vansker 

med gjennomføring, særlig for klienter med angstlidelser. Dette bekreftes delvis av tidligere 

studier. Flere mente at behandlingsformen kan oppleves krevende for foreldre, men samtidig 

gi god støtte på hjemmebane. Terapeutene var opptatt av hvordan behandlingsformen påvirker 
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relasjonen mellom barnet/ungdommen og foreldrene, om relasjonen blir styrket eller svekket. 

Her trengs det flere studier på hvordan behandlingsformen erfares fra et brukerperspektiv.  

Terapeutene mente veiledet internettbehandling ikke er egnet for alle, både når det gjelder 

klienter og terapeuter. Flere mente at behandlingsformen er best egnet som et forebyggende 

tiltak og for lettere angstlidelser, noe som står i samsvar med tidligere studier. Vil avgrensede 

problemstillinger og familier med et høyt funksjonsnivå være best egnet? I tillegg fremkom 

holdninger om at behandlingsformen kan tilpasses mer alvorlig og sammensatt problematikk, 

dersom digitale og fysiske møter kombineres. Det bør gjennomføres flere studier på hvem 

behandlingsformen er egnet for, hvorvidt en slik kombinasjon kan åpne opp for flere, og 

hvem som har best nytte av tradisjonell psykoterapi. Overordnet gir studien grunnlag for at 

videre forskning bør fokusere på hvordan veiledet internettbehandling og tradisjonell 

psykoterapi best kan integreres i psykisk helsevern for barn og unge, slik at praktiseringen blir 

til det beste for både barn og unge, foreldre og terapeuter. 
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6 VEDLEGG 
Vedlegg A: Informasjonsskriv 

”Terapeuters holdninger til veiledet internettbehandling 

for barn og unge med angstlidelser” 

Bakgrunn og formål 

Denne studien er en del av et avsluttende hovedoppgaveprosjekt til to studenter 

(undertegnede) ved profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hovedveileder er 

Marianne Villabø, som er forsker ved Akershus Universitetssykehus HF, og biveileder er 

Margrethe Seeger Halvorsen, førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 

  

Formålet med studien er å kartlegge holdninger til veiledet internettbehandling for barn og 

unge med angstlidelser blant terapeuter i psykisk helsevern. Dette er viktig å undersøke med 

tanke på å få bedre kunnskap om faktorer som kan bidra til å hemme eller fremme 

implementering av internettbaserte tiltak i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). 

  

Studier tyder på at barn med angstlidelser har lavere sannsynlighet for å motta behandling, 

sammenlignet med andre kliniske grupper, til tross for at angstlidelser er den mest rapporterte 

lidelsen hos denne klientgruppen. Veiledet internettbehandling kan dermed være en måte å 

øke tilgjengeligheten av en empirisk støttet behandling på, og forskningen så langt tyder på 

gode resultater - ikke bare for voksne, men også for barn og unge. I psykisk helsevern for 

voksne tilbys allerede internettbehandling (basert på kognitiv atferdsterapi) for blant annet 

panikkanfall, sosial angst og depresjon her i Norge. Det er dog grunnleggende forskjeller 

mellom behandling av psykiske lidelser for barn og unge, sammenlignet med voksne. Vi 

ønsker derfor å gjennomføre en kvalitativ studie med problemstillingen: Hvilke holdninger 

har et utvalg terapeuter fra norske BUP’er til veiledet internettbehandling for barn og unge 

med angstlidelser? Dette vil så langt vi kjenner til, være den første studien som tar for seg 

terapeuters holdninger til veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser i 

Norge. Terapeuters holdninger er viktige med tanke på implementering. Et viktig formål med 

studien vil derfor være å undersøke hvordan forholdene ligger til rette for en eventuell 

implementering av veiledet internettbehandling for barn og unge ved norske BUPer. Vi 
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ønsker at du som terapeut skal føle deg fri til å reflektere ærlig og åpent, og vi ser på det som 

positivt dersom vi får et mangfold av ulike holdninger til temaet. 

  

I intervjuet ønsker vi å høre om hvordan du stiller deg til e-terapi generelt og til veiledet 

internettbehandling for barn og unge med angstlidelser spesielt. Det du bringer med deg av 

positive eller negative forventninger, oppfatninger, forestillinger, tanker og følelser omkring 

internettbehandling, er derfor av verdifull informasjon for oss. Ut ifra din erfaring med 

behandling av barn og unge og med din kjennskap til angstlidelser, vil vi gjerne høre dine 

tanker om mulige positive og negative sider med veiledet internettbehandling for denne 

gruppen. 

  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Vi ønsker å besvare problemstillingen ved å gjennomføre kvalitative intervjuer av 8-10 

terapeuter som er tilknyttet psykisk helsevern for barn og unge. Vi vil benytte et 

semistrukturert intervju, noe som innebærer at vi stiller spørsmål ved å ta utgangspunkt i en 

skriftlig intervjuguide. Samtidig er det rom for at du som intervjuperson kan ta opp egne 

temaer, og at vi kan stille oppfølgingsspørsmål underveis. Vi vil bruke lydopptaker og ta 

notater under intervjuet, og intervjuet vil ta 45-60 minutter. I tillegg kan det være vi tar 

kontakt med deg i etterkant for en eventuell kort oppklaring. Intervjuene kan enten foregå på 

Psykologisk Institutt eller på din arbeidsplass, avhengig av hva du ønsker. 

  

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Intervjuene vil bli transkribert, og analysert ut ifra tematisk innholdsanalyse. Undertegnede er 

underlagt taushetsplikt og data vil bli behandlet og oppbevart i henhold til gjeldende lovverk. 

Kun forfatterne har tilgang til selve intervjuet, og veiledere får tilgang til intervjuet i 

anonymisert form. Sitater fra transkriberingen av intervjuet vil bli benyttet i hovedoppgaven, 

men opplysningene fra intervjuet avidentifiseres i materialet og anonymiseres, slik at 

deltakerne ikke vil kunne gjenkjennes i publikasjon. Opplysninger om terapeutene blir ikke 

knyttet opp mot sitater på individnivå. For å bevare konfidensialitet, kommer vi til å beskrive 

generell spredning ved å bruke intervaller på 5 år når det gjelder deltakernes alder og antall 

års erfaring som terapeut, uten å oppgi de eksakte tallene. Lydopptakene slettes og 

intervjunotater (samt navneliste) makuleres når hovedoppgaven er levert, innen oktober 2018. 

Hovedoppgaven vil være offentlig tilgjengelig på www.duo.uio.no f.o.m. våren 2019. 

http://www.duo.uio.no/
http://www.duo.uio.no/
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Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet. 

  

Hvis det er noe du lurer på, kan du ringe Karoline Grestad Spæren på 95210377, eller Gro 

Ingvild Flø Røsberg på 41859076, eller sende en e-post til karolisp@student.sv.uio.no, eller 

groif@student.sv.uio.no. Du kan også ta kontakt med vår hovedveileder Marianne, ved å 

sende en e-post til Marianne.Villabo@ahus.no.  

  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

Med vennlig hilsen 

  

Karoline Grestad Spæren          Gro Ingvild Flø Røsberg 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

Samtykke til deltakelse i studien 
  

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta 

  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg B: Deskriptiv informasjon om utvalget 

 

Spørsmål før intervjuet: 

Se info-skriv for hvordan disse variablene håndteres i studien i forhold til konfidensialitet. 

1. Alder?  

2. Arbeidsplass? 

3. Hvor mange års erfaring har du som terapeut? 

4. Hva er du utdannet som? 

5. Hvilken teoretisk terapitilnærming står deg nærmest? 

6. På en skala fra 1 til 5, hvor mye kunnskap opplever du at du har om 

internettbehandling? (5 = svært mye kunnskap) 

  



82 

 

Vedlegg C: Intervjuguide 

 

Informasjon før intervju: 

- Tusen takk for at du vil la deg intervjue - det setter vi stor pris på. Før vi starter 

intervjuet, skal jeg gi litt kort info. 

- Først lurer jeg på om du har lest info-skrivet du fikk på mail? (be om signatur på 

samtykke-skjemaet) 

- Problemstillingen for oppgaven vår er: Hvilke holdninger har et utvalg terapeuter fra 

BUP til veiledet internettbehandling for barn og unge med angstlidelser? 

- Formålet med studien er altså å utforske terapeuters holdninger, og jeg vil minne om 

at alle slags holdninger, meninger og tanker er velkomne. Så, jo mer ærlig og åpen en 

svarer, dess bedre. Vi tenker at kunnskap om terapeuters holdninger er relevant med 

tanke på en evt. implementering av internettbehandling i psykisk helsevern for barn og 

unge. 

- Så vil jeg at du skal merke deg at jeg er interessert i dine holdninger til veiledet 

internettbehandling, og at det er én av flere typer e-terapi. Veiledet 

internettbehandling er en form for internettbasert selvhjelp, med terapeutveiledning. 

Terapeutveiledningen foregår oftest i form av å følge opp pasienter over telefon eller 

e-post for å vurdere hvordan det går, og for å motivere behandlingen underveis, men 

noen få møter ansikt-til-ansikt er også vanlig. 

- Jeg kommer til å ta opp intervjuet med denne lydopptakeren, og skrive notater 

underveis. Jeg minner om at jeg selvsagt har taushetsplikt og at informasjonen 

oppbevares konfidensielt. Intervjuet varer nok ca. 45 min. 

- Har du noen spørsmål før vi starter? 
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Intervjuspørsmål:  

1. Hva er det første du tenker på når du hører ordet e-terapi?  

2. Er utviklingen av e-terapi noe du som terapeut interesserer deg for?  

3. Hvis du ble spurt om å ta i bruk veiledet internettbehandling for barn og unge 

med angstlidelser - hva ville din umiddelbare respons vært? 

a) Dersom positiv respons: Hva er grunnene til det? 

b) Dersom negativ respons: Hva er grunnene til det? Ville du evt. anbefalt en av 

dine pasienter å motta veiledet internettbehandling hos en kollega? 

 

4. Hvis du skulle vært terapeut i denne behandlingsformen - hvordan ville det 

kunne se ut for deg? 

a) Hvordan tror du behandlingsformen ville påvirket din rolle som terapeut? 

b) Hvis du kunne designet ditt eget behandlingsopplegg - hvordan ville du lagt 

det opp?  

c) Hvor involvert tenker du at du som terapeut bør/ønsker å være?  

 

5. Jeg kommer nå til å stille noen spørsmål om positive og negative sider til veiledet 

internettbehandling, så positive og negative sider om å bruke denne metoden for 

angstlidelser og så positive og negative sider som handler om aldersgruppe. 

a) Først, ser du noen positive/negative sider med veiledet internettbehandling, i 

seg selv?  

b) Positive/negative sider når det gjelder veiledet internettbehandling av 

angstlidelser?   

c) Positive/negative sider når det gjelder veiledet internettbehandling for barn (i 

aldersgruppen 6-12 år)? For ungdommer (i aldersgruppen 13-17 år)?  

 

6. Hva med foreldrene som er med i denne behandlingen? Ser du noen positive og 

negative sider ved denne behandlingsformen, fra foreldrenes perspektiv?  

 

7. Hvis du ser for deg en familie som virkelig får til å gjennomføre et forløp med 

veiledet internettbehandling, og med et virkelig godt behandlingsutfall - hvordan 

ville den familien sett ut? (Har du noen forestillinger/tanker om hvilke familier 

veiledet internettbehandling vil passe best for?) 
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a) Er det noen personlige egenskaper ved foreldre du tenker er nødvendige for at 

de skal kunne gjennomføre programmet? Noen egenskaper du tenker ville 

skapt utfordringer? 

b) Er det noen personlige egenskaper ved barna/ungdommene du tenker er 

nødvendig for at de skal kunne gjennomføre programmet? Noen egenskaper du 

tenker ville skapt utfordringer? 

 

8. Hva tenker/føler du om at noen studier tyder på at alliansen mellom klient og 

terapeut kan være like god ved e-terapi, som ved ansikt-til ansikt-behandling?  

 

9. Hvis vi tenker systemnivå (overordnede faktorer), med hvordan en 

arbeidshverdag på BUP er organisert - tenker du at veiledet internettbehandling 

ville vært gjennomførbart på din arbeidsplass? 

 

10. Som vi skrev i info-skrivet viser noen studier til at internettbehandling og 

tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt gir like godt behandlingsutfall når det gjelder 

barn og unge med angstlidelser. Hva vekker dette i deg? 

 

Avsluttende spørsmål:  

Har du noe mer du vil si før vi avslutter? 

Hvordan opplevde du å bli intervjuet?  
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Vedlegg D: Godkjennelse fra NSD 
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