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En kvalitativ studie av pasienters og terapeuters opplevelser av terapiforløp med elementer av 

aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) 

  

                                                 
1 Oppgavens tittel er inspirert av en populær innføringsbok i ACT, ved navn “ACT- Enkelt og 

greit” (Harris, 2013). 
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Sammendrag 

Forfattere: Hillevi Herrestad og Beate Duus Wetteland 

Oppgavens tittel: ACT- Enkelt og greit? En kvalitativ studie av pasienters og terapeuters 

opplevelser av terapiforløp med elementer av aksept- og forpliktelsesterapi (ACT).  

Veileder: Marit Råbu 

 

Bakgrunn: Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) regnes som en tredjegenerasjons kognitiv 

atferdsterapi. Modellen har sterk empirisk støtte i form av kvantitative studier, men er i liten 

grad undersøkt kvalitativt. Ingen kvalitative studier undersøker opplevelsen av ACT i en 

norsk kontekst. Utbredelsen av ACT er økende, også i det psykiske helsevernet i Norge. Det 

er derfor relevant å søke mer kunnskap om hvordan ACT oppleves av både pasienter og 

terapeuter, i en slik kontekst.  

Formål: Formålet med studien var å undersøke hvordan terapi med elementer av ACT kan 

oppleves av både pasienter og terapeuter i en DPS-kontekst. 

Metode: Studien er et selvstendig forskningsprosjekt hvor forfatterne har stått for alle ledd i 

prosessen: design, utforming av intervjuguider, datainnsamling, transkripsjon og analyse. 

Studien er gjennomført ved et DPS hvor opplæring og veiledning i ACT ble tilbudt de ansatte 

terapeutene, som del av en faglig satsning. Datamaterialet består av ti individuelle 

semistrukturerte dybdeintervjuer. Utvalget bestod av fem pasienter og fem terapeuter, noe 

som gir pasient- og terapeutperspektivene fra fem terapiforløp. Den metodiske tilnærmingen 

er fortrinnsvis i tråd med fortolkende fenomenologisk analyse (IPA), skreddersydd til våre 

formål.  

Resultater: I analysen delte vi datamaterialet i én pasientgruppe og én terapeutgruppe.   

Resultatene fra analysen kan oppsummeres i følgende tre overordnede tema for 

pasientgruppen: 1) Terapeuten forstod meg, 2) Terapien har endret hvordan jeg forholder meg 

til problemene mine og 3) ACT tar tid å forstå. Resultatene til terapeutene kan oppsummeres i 

følgende fem overordnede tema: 1) ACT treffer meg faglig og personlig, 2) Det som er viktig 

for pasienten, er det som er viktig, 3) Terapien har hjulpet pasienten, 4) ACT er i tiden og 5) 

Jeg trenger å lære mer.  

Diskusjon: Resultatene diskuteres i lys av Wampolds kontekstuelle modell (2015), som viser 

til ulike veier til endring i terapi. I tillegg diskuteres mulige fordeler og ulemper ved en 

integrativ tilnærming til ACT.  
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Konklusjon: Studien indikerer at ACT kan oppleves som en nyttig tilnærming å bruke ved 

DPS, fra perspektivet til både pasienter og terapeuter. Særlig pasientene med langvarige 

vansker og mye tidligere behandlingserfaring så ut til å ha opplevd nytte av ACT. 

Terapeutene opplevde det som en fordel å kunne anvende ACT fleksibelt og integrativt, 

tilpasset preferansene til den enkelte pasient.  
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1  Innledning 

Aksept- og forpliktelsesterapi (videre forkortet ACT, uttalt som det engelske ordet «act») er 

fundert i atferdsterapien, og blir i dag kategorisert som en del av den tredje bølgen kognitive 

atferdsterapier (CBT) (Hayes, 2016). Modellen ble utviklet av Steven Hayes på midten av 

1980-tallet, men ble først lansert i 1999 med læreboken Acceptance and commitment therapy: 

The process and practice of mindful change (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). 

 Til forskjell fra CBT, er ACT basert på en forståelse av at menneskelig lidelse skyldes 

normale menneskelige prosesser. Lidelse forklares med lav grad av fleksibilitet i møte med 

negative indre opplevelser (e.g tanker og følelser), som fører til uhensiktsmessige handlinger 

basert på frykt. Psykisk lidelse oppstår når man unngår ubehag i så stor grad at livsutfoldelsen 

blir alvorlig innskrenket. Dette gjør ACT til en transdiagnostisk modell der dikotomien 

“frisk-syk” ikke er gjeldende. Bedring i ACT handler ikke om å bli kvitt symptomer, men om 

å opparbeide seg et friere handlingsrom og leve et godt liv på tross av eventuelle psykiske 

plager, i form av økt psykologisk fleksibilitet. 

 Fordi man i ACT blant annet er opptatt av å øke tilstedeværelse og aksept, blir ACT 

knyttet til “mindfulness”-tradisjonen (Shenk, Masuda, Bunting & Hayes, 2006), sammen med 

andre terapiformer som dialektisk atferdsterapi (Linehan, 1987), mindfulnessbasert 

stressreduksjon (Kabat-Zinn, 2003) og mindfulnessbasert kognitiv terapi (Segal, Teasdale & 

Williams, 2004). Slike terapiformer har hatt en økende popularitet de siste årene, i det som 

ofte omtales som “mindfulness-bølgen”. Fra den første læreboken i ACT ble utgitt i 1999, til 

andre utgave kom i 2012, har interessen for modellen økt verden over (Hayes, Strosahl & 

Wilson, 2012). Via forskningsfellesskapet bak ACT, Association of Contextual Behavioral 

Sciences (ACBS), har ACT blitt etablert som en evidensbasert terapiform, som følge av et 

høyt antall kvantitative komparative studier. I dag vurderer den amerikanske 

psykologforeningen (APA) evidensgrunnlaget til ACT å være moderat for OCD, psykose, 

angst og depresjon, og sterk for kroniske smertetilstander (American Psychological 

Association, udatert). Anvendelsen av ACT ved disse diagnostiske gruppene er derfor i tråd 

med prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis (Norsk Psykologforening, 

2007).  

 Interessen for ACT har økt også i Norge (T. Sotkajærvi, personlig kommunikasjon, 3. 

november 2018). I 2013 ble innføringsboken “ACT- Enkelt og greit” (Harris, 2013) utgitt på 

norsk, og i 2016 fikk ACBS opprettet en egen avdeling i Norge som er i ferd med å oversette 

resten av grunnmaterialet i ACT (Jacobsen, 2019). Steven Hayes deltok også på konferansen 
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“Emotion Revolution” i 2018, arrangert i Bergen. Fra å ha størst utbredelse innen 

rehabiliteringsfeltet, har nå flere tjenester innen psykisk helsevern gjennomført eller igangsatt 

pilotprosjekter med implementering av ACT, både i kommune og spesialisthelsetjenesten. Vi 

ble invitert til å gjennomføre denne studien av et DPS som nylig hadde implementert ACT 

som en felles terapeutisk tilnærming blant de ansatte.  

1.1 Bakgrunn for studien  

 Evidens for ACT 

Prinsipperklæringen for evidensbasert praksis fra 2005 vektlegger betydningen av ulike 

forskningstilnærminger som kunnskapskilder i psykologisk praksis (Norsk Psykologforening, 

2007). Kvantitative studier av ACT er blitt oppsummert i en rekke review-artikler for blant 

annet angst- og depresjon (Twohig & Levin, 2017; Hacker, Stone & MacBeth, 2016), 

psykoselidelser (Wakefield, Roebuck & Boyden, 2018), ruslidelser (Lee, An, Levin & 

Twohig, 2015) forstyrret kroppsbilde (Rogers, Webb & Jafari, 2018) og selvmord- og 

selvskadings-atferd (Tighe, Nicholas, Shand & Christensen, 2018). Samlet ser ACT ut til å 

virke like godt som flere andre terapiformer for en rekke psykiske lidelser. En kritikk mot 

kvantitative studier av tredjegenerasjons CBT er at prosess-variablene som medierer endring 

ofte ikke er tilstrekkelig definert og blir brukt på en upresis måte, noe som skaper forvirring 

(Robinson, Russell & Dysch, 2019, s. 74). Dette strider imot kravet om spesifisitet i den 

kvantitative forskningstradisjonen. I kvalitativ forskning er ikke spesifisitet et krav, men her 

er det en klar mangel på studier av ACT.  

Søk på PsycINFO og Web of Science viser at de kvalitative studiene av ACT i 

hovedsak er knyttet til somatiske sykdommer eller smertelidelser. Vi fant kun syv studier som 

omhandlet erfaringene til behandlere eller pasienter i psykisk helsevern. Fem av disse 

omhandlet behandleres opplevelse av ACT og to om pasienters erfaringer. Én studie 

undersøkte elleve terapeuters erfaringer med å bruke ACT i rusbehandling (Saeedi, 2017). 

Terapeutene beskrev det som mer nyttig å arbeide med aksept av rusrelatert ubehag, som 

eksempelvis rus-sug og trigger-tanker, enn å utfordre tankene i tråd med CBT. Verdier ble 

trukket frem som en vesentlig komponent i å gjøre ACT til en klientsentrert terapi-metode. 

 Et doktorgradsprosjekt undersøkte ti erfarne ACT-terapeuters personlige og faglige 

utvikling med å lære modellen (Payvarpour, 2016). Studien konkluderte med at for å bli en 

dyktig ACT-terapeut kreves det å praktisere ACT-ferdigheter over tid, som mindfulness og 
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andre spirituelle praksiser. Dette ble beskrevet å bidra til personlig vekst og utvikling som 

terapeut. 

En annen studie undersøkte tretten terapeuters erfaringer med å integrere ACT og 

korttids-dynamisk terapi (Matoff, 2018). Terapeutene i denne studien beskrevet ACT som en 

nyttig tilnærming i møte med pasienter som behøver en tydelig struktur på terapien eller 

fremstår fastlåste. ACT-ferdighetstrening ble derimot frarådet i møte med pasienter som bare 

trenger at deres erfaringer blir hørt og validert. 

En tredje studie undersøkte ti psykiatriske sykepleieres erfaring med å implementere 

ACT på en døgnpost i Sverige (Tyrberg, Carlbring & Lundgren, 2017). Resultatene viste at 

ACT opplevdes nyttig både i møte med pasienter og for egen trivsel på arbeidsplassen. Et 

funn var at ACT ble beskrevet å bedre kvaliteten på samtalene med pasienter, da fokus var på 

hva som er viktig for pasientene i stedet for på symptomer. Utfordringer knyttet til ACT var 

at modellen opplevdes krevende å forstå, samt vanskelig å formidle i møte med alvorlig syke 

pasienter. 

 Når det gjelder pasienters erfaringer med ACT, fant vi to studier. Én av dem var av 

manualisert ACT for tre pasienter med anoreksi (Berman, Hill, Liu, Jackson, Sim & 

Spangler, 2012). Forskerne analyserte videoopptak av terapiene med fokus på om den 

terapeutiske relasjonen ble tematisert. Resultatene viste at relasjonen ble tematisert i liten 

grad i disse terapiene, men at kvaliteten på alliansen stort sett var god. Den siste studien 

omhandlet erfaringene til ni pasienter med psykoselidelse som hadde gått i ACT tilpasset 

psykose (ACTp). Alle opplevde terapien som nyttig, men vektla ulike elementer ved 

modellen. Mindfulness- og defusjoneringsteknikker ble beskrevet som særlig nyttige, men 

samtidig hadde flere misforstått mindfulness som en teknikk for å slappe av. Alle 

informantene hadde uendret symptombilde ved avslutning, men seks informanter hadde 

endret sin holdning til symptomene og beskrev dem som mindre plagsomme enn tidligere 

(Bacon, Farhall & Fossey, 2014). Det er ingen norske kvalitative studier av ACT, og vi har 

heller ikke funnet noen studier hvor både terapeuter og pasienters opplevelser av samme 

terapiforløp med ACT er undersøkt, slik som i vår studie.  

I begge de eksisterende studiene om pasienters opplevelser av ACT var terapien 

manualbasert, noe som ikke er i tråd med den fleksible bruken av intervensjoner som det 

oppfordres til i ACT (Hayes et al., 2012, s. 94). Terapeutene i denne studien har derimot ikke 

benyttet manualbasert ACT, men har anvendt modellen integrativt og fleksibelt, tilpasset den 

enkelte pasient. Studien er derfor naturalistisk og klinikknær, da en integrativ tilnærming er 

utbredt i klinisk praksis.  
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 Økt anerkjennelse av pasientperspektivet 

Psykoterapiforskning har tradisjonelt målt terapieffekt basert på grad av symptomlette hos 

pasienten. Fokus har vært på hva terapeuten gjør, og hvilken effekt dette har på pasientens 

symptomer. Pasienten har på denne måten blitt sett utenfra, fra perspektivet til forsker eller 

terapeut (Wampold, 2015. s. 35). Hva pasienten opplever som nyttig og hvordan endring 

oppstår i terapi har først blitt belyst de senere årene (Bohart & Tallman, 2010). En 

metaanalyse fra 2016 på klientperspektivet i terapiforskning, hvor 109 studier er inkludert, 

konkluderte med å etterspørre flere studier av klienters/pasienters erfaringer i terapi, med 

sikte på at behandlere i større grad kan forstå klienters erfaringer, og anerkjenne dem som 

aktører i egen endringsprosess (Levitt, Pomerville & Surace, 2016). 

Gjennom den tradisjonelle forståelsen av at “bedring = symptomlette” virker det som 

det har vært et underliggende premiss at symptomlette også er klientens fremste mål på 

bedring. Det kan diskuteres om bedring forstått som symptomlette er for tett knyttet til et 

kategorisk skille mellom syk og frisk, og derfor ikke nødvendigvis passer i psykisk helsevern. 

Kvalitativ forskning, og pasient- og brukerorganisasjoner, har fremmet andre måter å definere 

og snakke om bedring på. Innenfor recovery-bevegelsen, drevet frem av pasient- og 

brukerorganisasjoner, forstås bedring snarere som en prosess enn som et definert mål. 

Kjernen i begrepet er troen på at mennesker kan leve gode liv på tross av psykiske 

helseutfordringer (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, 2018). 

En mye brukt definisjon av recovery er følgende: 

Recovery is a deeply personal, unique process of changing one's attitudes, values, 

feelings, goals, skills and/or roles. It is a way of living a satisfying, hopeful, and 

contributing life even with limitations caused by the illness. Recovery involves the 

development of new meaning and purpose in one's life as one grows beyond the 

catastrophic effects of mental illness.- (Anthony, 1993, s. 15) 

“Recovery-orienterte tjenester” er tjenester i psykisk helsevern som deler denne forståelsen 

av bedring, og betegnelsen kan vise til en økt vektlegging og anerkjennelse av 

brukerperspektivet i behandling. En del av prinsipperklæringen om evidensbasert praksis er å 

tilby behandling i tråd med pasientens preferanser, og da må behandleren ha kjennskap til hva 

disse preferansene er.  

Vi har prioritert å inkludere pasienter i vår studie. Psykoterapiforskning har vist at 

pasienter og terapeuter kan ha ulike oppfatninger av det samme terapiforløpet (Bachelor, 
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1991; Bachelor & Salame, 2000; Mallinckrodt & Nelson, 1991). Vi tenkte derfor at å 

undersøke opplevelsen av terapi best gjøres ved å inkludere perspektivene til både pasienter 

og terapeuter.  

1.2 Studiens formål og forskningsspørsmål 

Formålet med studien var å frembringe ny kunnskap om hvordan ACT oppleves av pasienter 

og terapeuter i psykisk helsevern. Hva trekker pasienter frem som viktig i sine terapiforløp? 

Hvordan opplever terapeuter å skulle anvende en ny terapimodell, i kontekst av et konkret 

terapiforløp? Da det er lite kvalitativ forskning på ACT fra før, valgte vi et bredt formulert 

forskningsspørsmål for å kunne fange opp et vidt spekter av erfaringer og opplevelser:  

 

Hvordan opplever pasienter og deres terapeuter terapiforløp med elementer av aksept- og 

forpliktelsesterapi? 
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1.3 ACTs teoretiske grunnlag 

Grunnleggeren av ACT, Steven Hayes, var svært opptatt av forskningen til B. F. Skinner, og 

ACT kan forstås som en terapi basert på radikal behaviorisme (Harris, 2013). Det vil si at alt 

en organisme gjør blir betraktet som atferd, også indre hendelser som tanker og følelser. 

Gjennom grunnforskning har Hayes og kollegaer utviklet en egen atferdsteori om 

menneskelig språk og kognisjon, kalt relasjonell rammeteori (RFT), som utgjør grunnlaget til 

ACTs intervensjoner (Hayes, 2016). RFT er igjen basert på den vitenskapsfilosofiske 

retningen kontekstuell funksjonalisme. Videre skal vi gi en kort innføring i kontekstuell 

funksjonalisme, problemforståelsen og endringsforståelsen i ACT, samt noen kjennetegn ved 

terapeutrollen og terapien. 

 Vitenskapsfilosofien bak ACT: Funksjonell kontekstualisme 

Den mest utbredte vitenskapsfilosofien innen helsefagene kalles element-realisme, som er en 

mekanistisk forståelse av menneskets psyke. Her er antakelsen at mennesker fungerer som et 

“maskineri”. Dersom noe i “maskineriet” ikke fungerer, handler kuren om å finne ut hva som 

er ødelagt og reparere det (Hayes, Barnes-Holmes & Wilson, 2012). Diagnosesystemene som 

benyttes i psykisk helsevern (ICD og DSM) er også basert på en element-realistisk 

tankegang, hvor symptomer forstås som problemer som må fjernes. 

Funksjonell kontekstualisme er et alternativ til den element-realistiske 

vitenskapsfilosofien. Fokus i kontekstualistiske teorier, i motsetning til de mekanistiske, er å 

forstå handling-i-kontekst (Pepper, 1942). Funksjonell kontekstualisme har som mål å påvirke 

psykologiske tilstander, noe som gjør den mer anvendelig i psykoterapi (Hayes et al., 2012, s. 

53). Med denne forståelsen er det mindre relevant å snevre inn fokuset på symptomer eller 

diagnoser, noe som etablerer grunnlaget for den transdiagnostiske tilnærmingen i ACT. Det 

som i stedet vurderes, er om en persons atferd er funksjonell i sin kontekst; altså i hvilken 

grad atferden er nyttig for den enkelte. 

En slik forståelse hviler på den filosofiske retningen pragmatisme. Innen 

pragmatismen forstås språk som et redskap til å oppnå et bestemt formål, ikke som en korrekt 

avbildning av virkeligheten. En begivenhet blir ansett som “vellykket” når man får gjort det 

man forsøkte å oppnå (James & Thayer, 1975). Det viktigste parameteret i ACT er individets 

valgte verdier, og det er verdiene man måler nytten av en tanke eller handling opp i mot. En 
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ACT-terapeut spør seg derfor ikke om pasientens utsagn er sant eller usant, men om tanken er 

nyttig for å leve i tråd med sine valgte verdier (Hayes et al., 2012, s. 59). 

 Problemforståelsen i ACT: Relasjonell rammeteori 

Relasjonell rammeteori (RFT) postulerer at menneskelig lidelse er fundert i menneskets evne 

til å bruke abstrakt språk (Hayes, 2016). Relasjonelle rammer er menneskets evne til å bruke 

språk og logikk til å skape sammenheng mellom tilfeldig valgte stimuli, eksempelvis ved å 

tenke i motsetninger, likheter eller hierarkier (Holden, 2007). Dette gjør at mennesker har en 

utstrakt indre atferd; vi kan bekymre oss om hypotetiske problemstillinger i fremtiden og 

gruble over fortiden. Vi blir på denne måten påvirket av mye mer enn hva som foregår av ytre 

atferd og stimuli i omgivelsene. Samtidig forklarer utviklingen av høyere kognisjon og språk 

i stor grad menneskets evolusjonære adaptive suksess (Hayes et al., 2012, s. 65). Problemet, 

ifølge RFT, er at det er en overdreven vektlegging av høyere kognisjonsferdigheter i dagens 

samfunn, i den grad at vi er mindre i kontakt med det spontant sansbare i omgivelsene (Fung, 

2015). Vi assosierer oss for sterkt med våre indre opplevelser og tenderer til å behandle 

abstrakt språk som noe ontologisk sant, og blir dermed sammensmeltet eller “fusjonert” med 

innholdet. Fusjonering med negative indre hendelser kan være smertefullt, og vi benytter 

derfor strategier for unngå disse opplevelsene. Eksempler på dette kan være ulike former for 

avhengighet og avledning, fra å jobbe for mye til selvskading eller spisevegring. ACT 

fremmer et pragmatisk syn også på slike strategier; det er kun dersom unngåelsen fører til 

lidelse at man bør endre atferd (Hayes et al., 2012, s. 64). ACT forstår psykopatologi som en 

konsekvens av overdreven fusjonering og opplevelsesunngåelse.  

 Endringsforståelsen i ACT: Psykologisk fleksibilitet 

Det motsatte av å være fanget i fusjonering og opplevelsesunngåelse, er å være i et kognitivt 

fleksibelt modus, noe som er assosiert med resiliens mot psykisk lidelse (Biglan, Hayes & 

Pistorello, 2008). Psykologisk fleksibilitet vil si å kunne distansere seg fra, og romme, indre 

opplevelser, slik at man blir i stand til å ta valg i tråd med sine verdier (Harris, 2013). 

Psykologisk fleksibilitet fremstilles ofte inndelt i seks kjerneprosesser i en modell 

som kalles heksafleksen. De seks kjerneprosessene er defusjon, kontakt med her-og-nå, 

aksept, selvet som kontekst, verdier og forpliktende handlinger. Defusjon handler om å skape 

en distanse til indre negative opplevelser slik at man kan observere tanker, følelser og indre 
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bilder, uten å agere på dem. Formålet er å skape et større handlingsrom (Harris, 2013, s. 26). 

Kontakt med her-og-nå handler om å kunne erfare situasjonen direkte, med alle 

sanseinntrykk, tanker og følelser. Gjennom å få kontakt med øyeblikket, kan man møte 

omgivelsene på en fleksibel måte, og ikke virke på autopilot (Harris, 2013, s. 26). Aksept 

handler om å gi rom for alle typer følelser, impulser og tanker, også de smertefulle. Dette 

betyr ikke at man skal godta eller like ubehagelige situasjoner, men å kunne ta inn over seg at 

noe er vondt, slik at man kanskje kan gjøre noe med det (Harris, 2013, s. 27). Selvet som 

kontekst vil si å innta et observerende metaperspektiv til sin egen indre atferd, og derfra 

kunne flytte oppmerksomheten dit man ønsker (Harris, 2013, s. 27). Verdier er overordnede 

prinsipper eller “leveregler” om hva som er viktig for den enkelte, for eksempel å være 

kjærlig, ærlig eller rettferdig. Verdier er ikke mål man skal oppnå, men rettesnorer man kan 

leve etter i øyeblikket (Harris, 2013, s. 28). Forpliktende handlinger vil si å leve i tråd med 

sine verdier, selv når det er vanskelig eller smertefullt (Harris, 2013, s. 28). 

De seks kjerneprosessene er tett sammenvevde. Endring i form av økt psykologisk 

fleksibilitet forstås som et resultat av et samvirke mellom prosessene. Målet med terapien er å 

hjelpe pasienten til å defusjonere seg fra tankeinnhold og heller innta en observerende 

posisjon, med aksept for både de gode og vonde indre opplevelsene som finnes. Pasienten vil 

ifølge dette rasjonalet da bli i stand til å kjenne etter hva som er viktig, for så å kunne ta valg i 

tråd med disse verdiene, og dermed øke sin livskvalitet.  

 Terapeutrollen i ACT og kjennetegn ved terapien 

ACT presenteres som en erfaringsbasert terapi, hvor idealet er at pasienten selv skal erfare 

økt psykologisk fleksibilitet i timene, i stedet for at terapeuten forsøker å overbevise 

pasienten om rasjonalet (Hayes et al., 2012). Terapeuten bruker øvelser og metaforer for at 

pasienten umiddelbart skal kunne erfare kjerneprosessene i heksafleksen, for deretter å 

sammen diskutere erfaringene.  

I ACT anses pasienten som en likeverdig, et medmenneske, som i likhet med 

terapeuten hektes opp i tanker, men i en slik grad at det går utover livskvaliteten (Harris, 

2013, s. 265). Fordi det er pasienten som må definere sine verdier, og selv må velge å handle 

i tråd med disse, legges ansvaret for bedring over på pasienten. Terapeuten skal fungere som 

en veileder eller samarbeidspartner, og samtidig som en rollemodell, ved å modellere et 

kognitivt fleksibelt modus for pasienten. Det anbefales derfor at terapeuten selv har erfaring 

med å anvende intervensjonene som formidles.  
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1.4 Fra en medisinsk til en kontekstuell forståelse 

Den kontekstuelle problemforståelsen som er tydelig i ACT, og som gjør modellen til en 

transdiagnostisk tilnærming, representerer en dreining bort fra den medisinske modellen. 

Oddli (2013, s. 300) beskriver at det har skjedd en postmodernistisk dreining innen 

samfunnsfagene, hvor kunnskap ikke lenger blir ansett som objektiv eller endelig, men som 

noe konstruert, foranderlig og avhengig av kontekst.  

Nyere terapimodeller ser ut til å være i tråd med dette kunnskapssynet, samtidig som 

de vektlegger empiri i form av kvantitative studier for å oppnå betegnelsen evidensbasert. 

Foruten ACT gjelder dette eksempelvis emosjonsfokusert terapi, dialektisk atferdsterapi og 

mentaliseringsbasert terapi. Disse modellene bygger delvis på eksisterende klinisk teori, satt 

sammen på nye måter og med nye begreper (Oddli, 2016).  

Fellesfaktorenes betydning for utfall gir støtte til den tradisjonelt humanistiske 

vektleggingen av terapirelasjonen og terapeutens egenskaper. Nyere terapimodeller, som de 

ovennevnte, tar dette til følge ved å vektlegge egenskaper som empati, anerkjennelse og en 

ikke-dømmende holdning hos terapeuten. I forbindelse med dette argumenterer ACTs 

grunnlegger, Steven Hayes, for at skillet mellom behavioristiske og humanistiske tradisjoner i 

dag nærmest er oppløst (Hayes, 2012, s. 455).  

Kritiske innvendinger mot denne utviklingen kaller den for “trebokstav-syken”, med 

argumentet om at de nye terapimodellene egentlig ikke representerer faglig utvikling, men 

snarere gjenbruk av eksisterende kunnskap (Gullestad, 2015; Oddli, 2016). Oddli (2016) spør 

om ikke populariteten til de nye modellene, hos både terapeuter og pasienter, delvis kan 

forklares av at vår tiltro til terapi øker når modellen oppfattes som ny. På denne måten kan vi 

også forstå ACTs økende utbredelse som en effekt av at den anses som en “ung og lovende”-

terapimodell. 

 Den kontekstuelle modellen for samvirke av virksomme faktorer i 

terapi 

Terapiforløpene i vår studie var integrative, det vil si at terapeutene anvendte flere 

terapimodeller enn ACT. En viktig følge av dette er at studien først og fremst undersøker 

opplevelsen av terapi, ikke opplevelsen av ACT-spesifikke faktorer. I psykoterapiforskning 

trekkes ofte et skille mellom spesifikke faktorer og fellesfaktorer, hvorav de spesifikke er 

variabler som er unike for én teoretisk tilnærming, modell eller metode, mens fellesfaktorene 
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omhandler alle virksomme faktorer i terapi og kan ikke knyttes til noen spesifikk tilnærming 

(Goldfried & Davila, 2005).  Disse faktorene fungerer ikke adskilt fra hverandre, men 

interagerer på komplekse måter, og det er deres samlede virkning som skaper endring 

(Nissen-Lie, 2013). Wampolds (2015) kontekstuelle modell regnes som en 

fellesfaktormodell, og den gir et teoretisk rasjonale for hvordan samvirket av faktorer, både 

de spesifikke og fellesfaktorene, fører til endring i terapi. Modellen presenterer tre ulike veier 

for endring: 

Den første veien til endring utgjøres av den ekte relasjonen til terapeuten, i 

betydningen den personlige, autentiske relasjonen mellom terapeut og pasient (Wampold, 

2015). Kjent som arbeidsalliansen er terapirelasjonen den enkeltfaktoren som har størst 

betydning for utfall i terapi (Fluckiger, Del Re, Wampold & Horvath, 2018). Den første veien 

til endring kan knyttes til “bånd”-aspektet ved Bordins tredeling av arbeidsalliansen (Bordin, 

1979). Psykoterapiforskning har påvist signifikante “terapeuteffekter”, som viser til at 

egenskaper ved terapeuten har betydning for utfall.  Disse egenskapene har særlig betydning 

for kvaliteten av alliansen (Nissen-Lie, 2010), og vil dermed spille en viktig rolle i den første 

veien til endring.  

Den andre veien til endring er gjennom avklaring av forventninger og forklaring 

(Tilden, 2013). Terapeuten må tilby en forklaring som pasienten tror på, slik at pasienten vil 

ha positive forventninger til behandlingen, noe som i seg selv vil styrke behandlingens 

virkning gjennom placebo-effekten (Wampold, 2015). Denne veien til endring kan knyttes til 

et annet aspekt ved arbeidsalliansen, nemlig enighet om mål og metoder (Bordin, 1979). 

Enighet om mål og metode må ikke nødvendigvis tematiseres eksplisitt for at pasienten skal 

vurdere alliansen som god, i følge en studie av erfarne terapeuter (Oddli & Rønnestad, 2012).   

I følge Oddli & Kjøs (2013) er det at pasienten opplever terapeutens forklaring som relevant 

en større forutsetning for godt samarbeid i terapi enn en tydelig enighet mellom terapeut og 

pasient.  En god, og relevant forklaring, vil ifølge dem både anerkjenne pasientens forståelse, 

og bidra med noe nytt (Oddli & Kjøs, 2013).  

Den tredje veien til endring er gjennom målrettede tilnærminger (Tilden, 2013), 

forstått som spesifikke faktorer. At fellesfaktorene har størst betydning for utfall, må ikke 

misforstås til at spesifikke faktorer er uten betydning (Nissen-Lie, 2013). Ifølge den 

kontekstuelle modellen virker spesifikke faktorer både gjennom den andre veien, ved å skape 

positive forventninger og tiltro til terapien, og mer direkte ved at pasienten får mer 

helsefremmende måter å håndtere sine vansker på, gjennom å lære spesifikke teknikker og 

ferdigheter (Wampold, 2015).  
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2 Metode 

2.1 Valg av metode 

Vi har hele veien visst at vi ville undersøke opplevelsen av terapi, i motsetning til å 

eksempelvis måle effekt. I kvalitativ forskning er nettopp spørsmålet hvordan viktigere enn 

hvorfor, og målet er snarere forståelse enn forklaring (Malterud, 2017, s. 32), og dermed best 

egnet til vårt formål. Når feltet som undersøkes er lite kjent, kan kvalitativ forskning virke 

hypotesegenererende, ved at de får frem ny informasjon som kan danne grunnlag for videre, 

mer spissede studier. I den første fasen med planlegging av studien kom vi frem til at 

fortolkende fenomenologisk analyse (oversatt fra interpretative phenomenological analysis, 

videre forkortet IPA) var best egnet som metodisk tilnærming for studien. IPA ble utviklet på 

1990-tallet og anvendes særlig innen helseforskning og ved psykologiske problemstillinger 

(Smith, Flowers & Larkin, 2009). Det vitenskapsfilosofiske grunnlaget er fenomenologien, 

som omhandler individets subjektive opplevelse av ulike fenomener. Det fenomenologiske 

aspektet ved IPA tilsier at forskeren skal forsøke, etter beste evne, å leve seg inn i hvordan 

den enkelte informant skaper mening av sine erfaringer, ut i fra sin unike kontekst (Smith et 

al., 2009, kap. 2). Det “fortolkende” ved IPA bygger på hermeneutikken, teorien om 

fortolkning. Vi har ikke tilgang på menneskers direkte opplevelser, men på deres tolkninger. 

Slike tolkninger kan formidles via språket, og denne tolkningen vil igjen tolkes av 

mottakeren, som i vår studie vil være oss i rollen som forskere. Dette utgjør en dobbel 

hermeneutikk; en tolkning av tolkninger. IPA kjennetegnes også ved å være idiografisk, som 

betyr at den er opptatt av den enkelte, noe som også er nødvendig for å bevare det 

fenomenologiske fokuset. Utvalg må være små nok til at dette er mulig, og IPAs grunnlegger 

anbefaler mellom tre til seks informanter (Smith et al, 2009, s. 51). Dette passet bra for oss da 

vi skulle rekruttere alle informantene fra ett enkelt DPS, og derfor hadde en begrenset gruppe 

å rekruttere fra. Ved å ta utgangspunkt i IPA, fikk vi et rasjonale og en fremgangsmåte for å 

kunne besvare spørsmålet om hvordan våre informanter opplevde terapiforløpet, med fokus 

først og fremst på deres individuelle, subjektive erfaringer. IPA har vært vårt utgangspunkt i 

alle fasene av studien, men i analyseprosessen oppstod det behov for å tilpasse metoden, noe 

vi vil redegjøre for i beskrivelsen av analyseprosessen. 
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2.2 Utforming av intervjuguidene 

Til datainnsamlingen benyttet vi semistrukturerte intervjuer, da slike intervjuer er spesielt 

godt egnet til å belyse menneskers individuelle erfaringer, spesielt når det omhandler 

sensitive eller personlige tema (Malterud, 2017, s. 69). Vi formulerte først noen sentrale 

overordnede spørsmål vi tenkte best ville belyse vårt forskningsspørsmål, og disse var felles 

for begge intervjuguidene (én til pasientene og én til terapeutene; se vedlegg 1 og 2). Disse 

temaene var problemforståelse, endringsopplevelse, opprettholdelse av endring og til sist 

spørsmål om opplevelsen av ACT. Utenom sistnevnte tema, handlet alle spørsmålene om 

opplevelsen av terapi, uavhengig av terapimodell. Vår tanke var at ACT var fellesnevneren 

for informantene, og utgjorde på den måten et slags bakteppe for intervjuet. Likevel var det 

erfaringene fra terapiforløpet som helhet vi tenkte var mest relevant for forskningsspørsmålet 

vårt, da en spesifikk klinisk teori, som ACT, verken kan anvendes eller oppleves uavhengig 

av andre faktorer i terapi (Nissen-Lie, 2013, s. 336). For pasientene forsøkte vi å formulere 

spørsmål som var åpne for et bredt spekter av erfaringer. Hensikten med spørsmålet: “Ble du 

fortalt av terapeuten din at han/hun brukte elementer fra aksept- og forpliktelsesterapi 

(ACT)?” var at pasienten skulle kjenne seg trygg til å svare også om ACT var helt ukjent for 

dem. Vi innledet og avsluttet pasient-intervjuene med å be dem gi en kort beskrivelse av 

terapiforløpet. Grunnen til denne gjentagelsen var å fange opp om det ved slutten av 

intervjuet dukket opp andre refleksjoner enn helt på starten, i kraft av å ha snakket om 

terapiforløpet en times tid. I intervjuene med terapeutene ville vi unngå å gi dem en følelse av 

å bli testet eller vurdert på deres kunnskaper om ACT. Spørsmålet “Hva tenker du om ACT?” 

var ment til å åpne for terapeutens egne refleksjoner, og ta høyde for stor variasjon i deres 

kjennskap til ACT. Vi måtte gå flere runder sammen med veileder for å formulere spørsmål 

som både var åpne og ivaretakende. Utformingen av intervjuguidene ble dermed en viktig del 

av vår læringsprosess som kvalitative forskere, da vi i begynnelsen var fristet til å spørre mer 

direkte om akkurat hva vi lurte på, i stedet for å tilrettelegge for at også andre erfaringer enn 

de vi kunne tenke oss på forhånd kan komme frem. 

2.3 Etiske betraktninger og tiltak  

Studien ble søkt inn til regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK), men de vurderte at de ikke trengte å behandle den. Vi søkte da og fikk studien 

godkjent av norsk senter for forskningsdata (NSD) (se vedlegg 5) og personvernombudet ved 
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helseforetaket (se vedlegg 6). Først etter dette var på plass i juni 2018 begynte vi med 

rekruttering, og intervjuene ble gjennomført høsten 2018. Samtykkeskjemaene (se vedlegg 3 

og 4) inneholdt informasjon om informantenes rettigheter, i tråd med Helsinkideklarasjonens 

forskningsetiske retningslinjer (World Medical Association, 2013). Sentralt her er prinsippet 

om frivillighet, informert samtykke, mulighet til å trekke seg når som helst og rutiner for 

sikker lagring i tråd med personvernhensyn. I tillegg skal man alltid vurdere risiko for 

deltakeren opp mot nytteverdi. Å få sine erfaringer vektlagt og formidlet gjennom forskning, 

tenkte vi kunne være positivt for alle informantene, og kanskje særlig for pasientene. For 

terapeutene innebar deltakelse også en mulighet til å reflektere rundt egen praksis, noe vi 

tenkte kunne være verdifullt i en travel klinisk hverdag.  

 Slik vi vurderte det innebar ikke studien en risiko for informantenes helse. Pasienter i 

spesialisthelsetjenesten regnes samtidig som en særlig sårbar gruppe, og derfor tok vi flere 

grep for å ivareta dem. Et slikt tiltak var regelen om å alltid intervjue pasienten før 

terapeuten. Dette var en trygghet i tilfelle pasienten ville trekke seg fra studien, noe som ville 

innebære ekskludering av terapeuten. I selve gjennomføringen av intervjuene forsøkte vi å 

tilpasse oss informantene mer enn motsatt. Vi var fleksible med hensyn til dato og tidspunkt, 

og alle intervjuene ble gjennomført ved DPSet i vanlig åpningstid. Slik det anbefales ved IPA 

(Smith et al., 2009, s. 53), gjennomgikk vi samtykkeskjemaet med informantene i forkant av 

hvert intervju for å forsikre oss om at de visste om sine rettigheter. Etter gjennomført intervju 

sørget vi for å ha tid til spørsmål, og til å takke for deltakelsen. Alle pasientene utenom én var 

på intervjutidspunktet fremdeles i behandling på DPSet, og ville derfor få oppfølging hos sin 

terapeut videre. Vi hadde også gjort en avtale om at pasientene kunne ta kontakt med DPSet 

om det var behov for mer oppfølging i etterkant.  

 Pasientene i vår studie samtykket til at deres terapeut kunne prate om dem til oss uten 

at de selv var tilstede. Dette var en tillitserklæring til at vi som forskere kom til å behandle 

informasjonen om dem respektfullt og i tråd med prinsippene om anonymitet. I beskrivelsen 

av utvalget, og formidlingen av deres resultater, har vi vektlagt hensynet til deres personvern 

og risiko for gjenkjennelse.  

2.4 Rekruttering og utvalg 

Studiens utvalg var et tilgjengelighetsutvalg, hvor vi inkluderte de deltakerne ved 

det aktuelle DPSet som ønsket å delta. Vårt eneste kriterium for deltakelse var at terapeuten 

og pasienten var i et pågående eller nylig avsluttet terapiforløp ved DPSet, hvor 
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terapeuten hadde brukt ACT-elementer. I dette lå det også at terapeuten hadde deltatt i 

opplæring og veiledning i ACT som var igangsatt ved DPSet. 

Vi begynte med rekruttering av terapeuter. Via vår kontaktperson ble et 

informasjonsskriv om studien formidlet til terapeutene, og de som ønsket å delta tok videre 

kontakt med oss. På denne måten etablerte vi etterhvert kontakt med fem terapeuter. 

Terapeutene formidlet så informasjon om studien til sine aktuelle pasienter, sammen 

med et samtykkeskjema som pasientene signerte og leverte tilbake til terapeuten dersom de 

ville delta. Dette ble så overlevert til oss, sammen med pasientens telefonnummer, slik at vi 

kunne avtale tidspunkt for intervju. Etterhvert fikk alle terapeutene rekruttert én av sine 

pasienter. Vi satte da en stopp for rekruttering, da ti informanter var i overkant av IPAs 

anbefaling for å kunne gjennomføre en grundig analyse med et idiografisk fokus.  

 I beskrivelsen av utvalget måtte vi veie lesernes behov for å kunne vurdere 

resultatenes overførbarhet og studiens kontekst opp mot informantenes personvernhensyn. I 

følge Malterud (2017, s. 215) bør man utelate detaljert informasjon i beskrivelsen dersom det 

fører til risiko for gjenkjenning. Vi omtaler derfor ikke informantenes sysselsettingsstatus, 

diagnoser eller andre personlige forhold som kan bidra til gjenkjenning av dem. 

 Pasientene 

Pasientene var fire kvinner og én mann, alle i alderen førti til femti år. To av dem hadde 

ingen eller svært begrenset tidligere erfaring med terapi, mens de resterende tre pasientene 

hadde variert og langvarig erfaring fra tidligere behandling i psykisk helsevern. Tre av 

pasientene hadde gått i individualterapi, mens to av dem hadde deltatt i 

dagbehandlingstilbudet ved DPSet. Dagbehandlingen var gruppebasert, og bestod av et fast 

program fire dager i uken. Programmet bestod av blant annet undervisning i ACT, kunst- og 

uttrykksterapi, fellesturer og en ukentlig individuell samtale med behandler. I resultatdelen 

ble alle pasientene, inkludert den mannlige, tildelt kvinnelige pseudonymer, for å 

anonymisere dem.  

 Terapeutene 

Terapeutene var fem kvinnelige terapeuter, to leger med spesialisering i psykiatri og tre 

psykologer. De var i alderen førti til seksti år. Alle hadde jobbet som terapeuter i en årrekke, 
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og på spørsmål om terapeutisk orientering oppga alle flere terapiretninger. Vi vurderte derfor 

at de var erfarne, integrative terapeuter.  

2.5 Forskerne 

Som forskere, og som mennesker, kan vi ikke unngå å ha en innvirkning på 

forskningsprosessen. Tidligere erfaringer, forventninger og kunnskap vil alltid prege hvordan 

man forstår egne og andres erfaringer. I konteksten av kvalitativ forskning omtales dette som 

forskerens forforståelse. Forforståelsen anses ikke som negativt eller forstyrrende i seg selv, 

men forskeren har et ansvar for å være oppmerksom på dens mulige innvirkninger for studien 

(Malterud, 2017, s. 19). En slik innvirkning kunne være at vår fremtoning i møte med 

informantene endret seg i løpet av datainnsamlingen som en følge av en utvikling i 

forforståelsen. Vi kan da ubevisst ha styrt intervjuet inn på temaer vi kjente igjen fra andre 

intervjuer, og dermed ha påvirket hva informanten fortalte oss.  

 Det var DPSet selv som, etter å ha implementert ACT, etterspurte forskning på 

hvordan metoden oppleves. Vi kunne derfor ha vært preget av et ønske eller forventning om å 

fokusere på positive erfaringer, noe vi har forsøkt å balansere gjennom bevisstgjøring og 

diskusjon med hverandre og med veileder gjennom hele prosessen. Slike samtaler er en del 

av forskernes refleksivitet, som vil si evnen til å vurdere egne bidrag eller innvirkning på 

resultater. Dette skjer kanskje i kulissene av selve studien, men står sentralt i den indre 

validiteten til kvalitative studier. I forkant av datainnsamlingen skrev vi et notat med våre 

forventninger både om hvem vi kom til å møte og antakelser om hvordan ACT oppleves. 

Dette notatet har fungert som en slags sjekk for oss i analyseprosessen. Hvis en studies 

resultater bare bekrefter det forskeren forventet å finne, kan det være nødvendig å se om det 

er noe man har oversett, i følge Malterud (2017, s. 49).  

 Vår forforståelse var preget av en umiddelbare interesse for ACT, som ble vekket da 

vi hørte om modellen på studiet. Ingen av oss hadde noen spesiell utdanning eller erfaring 

med ACT utover det vi lærte oss i forbindelse med denne hovedoppgaven. Vi var i 

utgangspunktet nysgjerrige på hvordan ACT oppleves, og positive til metoden, men også 

usikre på hvordan det ville fungere å implementere ACT som en felles tilnærming ved et 

DPS. Vi forventet at terapeutene ville anvende ACT på en integrativ måte, og i ulik grad, og 

lurte på om dette kunne ha gjort modellen utydelig eller forvirrende for pasientene. Vi tenkte 

også at pasientene med mindre omfattende og langvarige vansker ville oppleve mest nytte av 
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ACT, da vi oppfattet modellen som relativt komplisert og krevende. Videre følger en 

presentasjon av resultatene.  

2.6 Gjennomføring av intervjuer og transkripsjon 

Vi intervjuet alltid pasienten før terapeuten, og alle intervjuene fant sted i lokalene til DPSet 

innenfor arbeidstiden. Vi gjennomførte alle intervjuene med oss begge til stede, enten i rollen 

som intervjuer eller observatør. Fordelen ved dette var at vi fikk to personers perspektiv på 

intervjuet, som vi sammen kunne diskutere i ettertid. Vi åpnet mot slutten av hvert intervju 

for at også observatøren kunne stille spørsmål, og observatøren trakk da ofte linjer tilbake til 

noe som var uklart tidligere, eller ba informanten utdype noe som virket spesielt interessant. 

Vårt ønske med intervjuet var at informanten skulle fortelle mest mulig fritt om sine 

erfaringer, uten å føle seg styrt av oss som intervjuere. Vi forsøkte å følge rådene til etablerte 

kvalitative forskere, og unngå vanlig fallgruver. En slik fallgruve ved bruk av 

semistrukturerte intervjuer er at forskeren følger intervjuguiden for tett, noe som kan gjøre at 

man går glipp av viktig informasjon (Smith et al, 2009, s. 65). I semistrukturerte intervjuer 

skal intervjuguiden fungere veiledende, eller som en huskeliste til forskeren (Malterud, 2017, 

s. 133), som benyttes fleksibelt i tråd med utviklingen i hvert enkelt intervju. Vi forsøkte 

derfor å bruke god tid og ha en åpen, nysgjerrig holdning. Vi opplevde at “halv-ferdige” 

spørsmål, i form av “Ja, okei, så det var…” eller “Å, ja, hva tenker du...” var nyttige, da 

informanten ofte plukket opp tråden underveis i spørsmålet, og samtalen kunne flyte videre. 

Ideelt sett skal intervjuet ta form av et dynamisk samvirke mellom forsker og informant, hvor 

forskeren må være både åpen og fokusert (Malterud, 2017, s. 134 ). Det var uvant og 

krevende å ikke gå inn i “terapeut”-rollen, særlig i møte med pasientene, men gradvis utviklet 

vi en tydeligere “forsker”-rolle som vi heller kunne tre inn i. Hvert intervju ble transkribert i 

anonymisert form så fort som mulig. All transkribering skjedde i lokalene til DPSet, i tråd 

med deres personvernregler. Vi skrev ordrett alt verbalt materiale, og noterte også nonverbale 

sider som latter, lengre pauser og sukk. Formålet med transkripsjon er å best mulig formidle 

det som deltakeren ville meddele (Malterud, 2017, s. 78). For å oppnå dette kan det noen 

ganger være nødvendig å redigere det muntlige språket forsiktig, for å ivareta informantens 

intensjon. Dette var sjeldent nødvendig for oss, men i et par tilfeller fjernet vi ord som 

“liksom” eller “ikke sant” der disse gjentas flere ganger etter hverandre. Vi ønsket å bevare 

informantenes forskjellige “stemmer” i transkriptet, som synliggjør variasjonen i utvalget. Vi 

transkriberte hver vår halvdel av intervjuene, for så å gjennomlese hverandres transkripter 
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mens vi hørte på lydopptaket for å sjekke at vi ikke hadde misforstått eller gått glipp av noe. 

Lydopptakene ble så slettet. Denne “dobbel-transkripsjonen” var dessuten en anledning til å 

bli enda bedre kjent med informantene. I transkriberingsfasen fikk vi oppleve møtene på nytt, 

og vi fikk også et møte med vår egen stemme og intervjuerstil, noe som var en nyttig 

“tilbakemelding” til de videre intervjuene. Samlet utgjorde transkriptene 196 sider med 

datamateriale. 

2.7 Analyseprosess 

Analyseprosessen startet allerede under intervjuene og den påfølgende transkripsjonen, ved at 

vi gradvis ble kjent med datamaterialet, som er det første steget i en analyse (Smith et al, 

2009, s. 82). Vi hadde her fordelen av at vi begge var tilstede på alle intervjuene, og at vi 

begge hørte gjennom lydopptaket til alle intervjuene etterpå. Da alle intervjuene var 

gjennomført og transkribert, satte vi i gang med den stegvise analyseprosessen som anbefalt 

for nybegynnere innen IPA av Smith og kolleger (2009, kap. 5). I tråd med det idiografiske 

fokuset, analyserte vi intervjuene hver for seg, før vi begynte å se etter fellestrekk eller 

ulikheter mellom dem. I den trinnvise prosessen som anbefales av Smith og kolleger skal 

forskeren gå gjennom hele intervjuet, setning for setning, og kommentere på tre nivåer; 

deskriptivt, språklig og konseptuelt. Vi begynte med dette, men oppdaget at en 

fremgangsmåte med tekstkondensering ville være mer hensiktsmessig for vårt utvalg og 

forskningsspørsmål. I tråd med hvordan Malterud (2017, s. 100) beskriver systematisk 

tekstkondensering, valgte vi ut de delene av teksten som var mest relevante for vårt 

forskningsspørsmål. Dette var hovedsakelig de delene som omhandlet hvordan pasientene 

opplevde møtet med terapeuten, hva pasientene trakk frem som særlig viktig eller nyttig i 

terapiforløpene og hvorvidt pasientene opplevde endring. Hos terapeutene ble vi opptatt av 

deres tanker om ACT, hvordan de anvendte terapimodellen i praksis, hvordan de opplevde 

det aktuelle terapiforløpet og hvorvidt det å lære ACT hadde preget dem personlig. Siden 

forskningsspørsmålet vårt var bredt formulert, var det kun mindre deler av hvert intervju som 

ble sett bort ifra. Dette var eksempelvis detaljerte fortellinger om hendelser i fortiden eller 

diagnostiske vurderinger, som også ville innebære risiko for gjenkjennelse. Etter 

kondenseringen brukte vi Microsoft Word for å notere mulige tema i margen på transkriptet. 

Hvis et tema dukket opp flere ganger, og var relatert til vårt forskningsspørsmål, samlet vi 

relaterte tekstutdrag tilknyttet temaet i et eget dokument. På denne måten formulerte vi 

mellom 6-12 tentative temaer per intervju. Dette gjorde vi hver for oss for alle intervjuene. 
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Her diskuterte vi ikke med hverandre underveis, for å kunne dra best mulig nytte av våre 

ulike blikk på datamaterialet. Neste skritt var å møtes for å diskutere forslagene og for å 

komme til enighet om de viktigste temaene per intervju. Temaene våre var som oftest 

overlappende, men formulert på ulike måter. Det var vanligvis en “kjerne” av temaer som vi 

begge hadde tatt med, og disse ble videreført. Resterende temaer ble enten utelatt eller slått 

sammen med andre temaer. Etter å ha gjort dette med alle intervjuene satt vi igjen med 

mellom 6 og 12 temaer per intervju. Helt frem til nå hadde vi holdt fokus på ett intervju av 

gangen. Neste skritt var å se etter mønstre på tvers. Vår opprinnelige idé var å sammenligne 

de fem terapiforløpene med hverandre, som en kasusstudie med fem kasus. Da vi satt med 

temaene for alle intervjuene, ble det derimot tydelig for oss at det ville være mer interessant å 

analysere temaene på tvers innad i hver gruppe; pasienter og terapeuter. Vi valgte derfor å 

dele intervjuene mellom oss slik at den ene så på pasientgruppen, og den andre på 

terapeutene. Dette steget i analysen var det mest tidkrevende. Det var her nødvendig å gå 

tilbake til de opprinnelige transkriptene slik at vi kunne sjekke vår forståelse av hver enkelt 

informants opplevelse. Vi lagde en oversikt over alle temaene per gruppe, og forsøkte å 

formulere temaer som på best mulig måte skulle dekke bredden og nyansene i informantenes 

erfaringer. I denne prosessen vekslet vi mellom transkriptene og tema-oversiktene. Da vi 

hadde forslag til temaer på tvers for hver gruppe, byttet vi grupper og gjentok prosessen, slik 

at vi begge har analysert temaer på tvers for begge gruppene, noe som styrker resultatenes 

reliabilitet. De overordnede temaene vi kom frem til ble videre redigert og justert helt frem til 

oppgavens ferdigstillelse, og vi har hele tiden vendt tilbake til transkriptene for å forsikre oss 

om at våre tolkninger er forankret i informantenes egne tolkninger. 
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3 Resultater  

I det følgende vil vi presentere studiens resultater, utledet av studiens forskningsspørsmål: 

Hvordan opplever pasienter og deres terapeuter terapiforløp med elementer av aksept- og 

forpliktelsesterapi? Vi har valgt å presentere pasientenes resultater først, etterfulgt av 

terapeutenes resultater.  

3.1 Pasientenes resultater 

For pasientene resulterte analysen i de tre hovedtemaene vist av tabell 3.1. I kolonnen til 

høyre er en oversikt over antallet informanter som temaet gjelder for. For å kunne 

differensiere mellom pasientene omtales kun de tre pasientene som mottok individuell 

oppfølging som “polikliniske pasienter”, selv om også dagbehandlingen er et poliklinisk 

tilbud.  

 

 

                   Tabell 3.1. 

                  Oversikt over pasientgruppens resultater. 

Hovedtemaer med undertemaer Antall informanter 

Tema 1. Terapeuten forstod meg (5 av 5) 

    1.1 Jeg følte meg møtt som menneske (3 av 5) 

    1.2 Det er jeg som er sjefen (3 av 5) 

Tema 2: Terapien har endret hvordan jeg  

forholder meg til problemene mine 

(5 av 5) 

    2.1 Det er i dagliglivet jeg skal fortsette å leve (3 av 5)  

    2.2 Tanker og følelser er ikke farlige (4 av 5) 

    2.3 Nå tør jeg å utfordre meg selv  (5 av 5) 

Tema 3: ACT tar tid å forstå (4 av 5) 

 

 

 

 

 

  



20 

 

 Terapeuten forstod meg 

Nesten alle pasientene trakk frem en opplevelse av å bli forstått av terapeuten. For noen kom 

denne opplevelsen umiddelbart, mens den for andre utviklet seg gradvis. Én informant 

fortalte at hun både følte seg forstått og ikke forstått, og det kan virke som om hennes 

opplevelse varierte gjennom terapiforløpet.  

3.1.1.1 Jeg følte meg møtt som menneske 

Da pasientene snakket om møtet med terapeuten, var det spesielt opplevelsen av å bli møtt 

som menneske de vektla. Å bli møtt som menneske vil si å ikke bli møtt som “pasient”. 

“diagnose” eller “personnummer”, som noen av dem fortalte at de hadde opplevd før. 

Pasientene med tidligere terapierfaring sammenlignet det aktuelle forløpet med tidligere 

forløp, og det kan virke som om denne sammenligningen tydeliggjorde opplevelsen av å bli 

møtt som menneske. Opplevelsen var mindre tydelig for pasientene med lite tidligere 

terapierfaring, men også disse trakk frem betydningen av å bli forstått og anerkjent. Én 

pasient hadde tidligere opplevd at diagnosen hennes ble styrende for hvordan hun ble møtt, 

og for hvilken hjelp hun ble tilbudt. Dette opplevde hun ikke i den aktuelle terapien. På 

spørsmål om hva som nå har vært i fokus, svarte hun: 

 

Fokus har vel vært rett og slett bare det å, ja, leve et vanlig liv som den jeg er. Også forbi om 

jeg hadde hatt diagnose eller ikke, altså jeg syns det har vært veldig mye fokus på, på diagnoser 

da, så litt feil med at man setter på seg noen sånne diagnose-briller kanskje, også ser man ikke 

videre. Hva annet kan denne personen gjøre for å, ja, leve et relativt greit liv da. -Birgitte  

 

Terapeuten ble beskrevet å være mer opptatt av hvordan hun kunne leve et “vanlig liv som 

den jeg er”, heller enn av hvilken diagnose hun hadde. I det første møtet hadde terapeuten 

spurt hvordan hun kunne være til hjelp for henne, noe som også var en viktig kilde til å føle 

seg møtt som menneske. Hun følte umiddelbart at terapeuten forstod henne, og beskrev det 

som en form for “kjemi” dem imellom. En annen pasient fortalte om flere negative tidligere 

erfaringer med behandlere i psykisk helsevern, hvor hun har opplevd behandlere autoritære 

og seg selv som mindre betydningsfull. Møtet med behandlerne i dagbehandlingen ved det 

aktuelle DPS opplevdes som en stor kontrast til dette, slik hun beskrev det: 
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Dorthe: Jeg har egentlig bare positiv erfaring. Du blir møtt, du blir hørt, du blir sett. Og det 

er ganske viktig det. Du blir behandla som et medmenneske. Jeg er ganske redd for 

autoriteter, men de som jeg har møtt her har ikke fremstått som det.  

Intervjuer: Mhm, som autoriteter 

Dorthe: Nei, de har liksom vært sånn at «jeg er på linje med deg», og det sier de hele tiden og 

liksom, at de, eh… de er ikke viktigere enn, de betyr ikke mer enn meg liksom, og det er 

ganske viktig å vite det.  

 

Denne pasienten trakk frem betydningen av at behandleren hennes møtte henne med respekt, 

uten en nedlatende holdning. Dette gjorde at hun, på tross av sine negative erfaringer, ganske 

raskt fikk tillit til terapeuten. At terapeuten kunne le og tulle sammen med henne, opplevdes 

også som nytt og betydningsfullt. Hun beskrev å ha fått “et innblikk i en verden der terapi kan 

være noe positivt” i dette terapiforløpet, en setning som sier noe om hvor negative hennes 

tidligere erfaringer har vært. En annen pasient beskrev det første møtet med sin behandler 

som å endelig møte noen som trodde på henne og forstod hvor tøft livet hennes hadde vært, 

som den første i en lang rekke av behandlere. Denne pasienten trakk frem betydningen av at 

terapeuten anerkjente hva hun hadde fått til i livet sitt, på tross av mange utfordringer. Også 

her fortalte pasienten at hun og terapeuten umiddelbart hadde god kjemi med hverandre. Én 

pasient strevde med å sette ord på om terapeuten forstod henne eller var i stand til å hjelpe, 

noe som illustreres i dette sitatet:   

Men det som også er litt, problemet er litt sånn som jeg sa i stad at jeg føler at det er veldig 

vanskelig for noen å egentlig forstå da, og hjelpe på noe som jeg nesten ikke klarer å forklare 

selv engang. -Anne 

Hun beskrev vansker med selv å sette ord på hvordan hun hadde det, som igjen gjorde det 

vanskelig for henne å oppleve at terapeuten kunne forstå og hjelpe.  

3.1.1.2 Det er jeg som er sjefen. 

Relatert til opplevelsen av å bli møtt som et menneske, er det å oppleve at man selv er sjefen i 

behandlingen. Flere av informantene formidlet betydningen av at behandlerne aktivt 

formidlet at de ikke satt med svarene eller løsningen, men at de ville høre hva pasienten 

tenkte og mente. I et av terapiforløpene ble det å være sjef et eksplisitt tema, mens det i andre 

var en mer underliggende holdning som pasienten oppfattet. 

 For én av pasientene var det å være sjef, eller ansvarlig, for egen behandling en 
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forutsetning, for det var ingen andre som kunne “gjøre henne frisk”. Hun visste hva som 

krevdes av henne for å komme seg igjen etter nedturer, og hadde tillit til at hun selv kunne 

klare dette med riktig støtte. Hun opplevde at terapeuten støttet hennes syn på dette: 

Ja, hu har støtta det veldig at det er jeg, holdt på å si, som skal styre skuta. Så det er jeg som 

bestemmer, i forhold til min egen helse. (mhm). Og det har hjulpet meg veldig.  -Birgitte 

For et par pasienter var det derimot en ny erfaring å skulle være sjef i egen behandling, i 

kontrast til tidligere opplevelser av å være underlagt en “overmakt” eller “autoritet”. En av 

dem beskrev hvordan hun først reagerte da terapeuten sa at det var hun som var sjefen: 

Du blir ganske forvirra til å begynne med. Temmelig forvirra, for du har vært vant med at 

noen har sagt hva du skal gjøre og når hun da kommer inn og sier at «det er du som er sjefen, 

og det velger du om du vil gjøre sånn og det velger du om du vil gjøre sånn», det er 

forvirrende det. Men allikevel, så er det jo, når jeg får tenkt meg litt om, bare å høre det at 

jeg er sjefen, det kan jo være litt positivt og. - Dorthe 

Hun opplevde det i utgangspunktet som forvirrende, og også skremmende, å få sjefsrollen, 

men i løpet av terapiforløpet opplevde hun også at det kunne være positivt. Hun beskrev det 

som godt for selvfølelsen at hun selv fikk bestemme hva hun ønsket å ha fokus på og jobbe 

mot. Et gjennomgående aspekt ved pasientenes erfaringer var at de selv har hatt stor 

innflytelse over behandlingen, i form av terapiens mål, innhold og retning i timene. De fleste 

informantene beskrev dette som positivt, selv om det også kunne være uvant og utfordrende.  

 Terapien har endret hvordan jeg forholder meg til problemene mine 

Alle pasientene fortalte at de takket være terapien har endret hvordan de nå forholder seg til 

sine problemer. De har jobbet mot ulike mål, og de trakk frem ulike elementer ved terapien 

som nyttige.  

3.1.2.1 Det er i dagliglivet jeg skal fortsette å leve 

Alle pasientene fortalte at terapien hadde tatt utgangspunkt i deres livssituasjon der og da, og 

på hva de trengte for å kunne få det bedre. Tre av pasientene hadde tidligere gått i terapi hvor 

de hadde fokusert på barndom og vanskelige livshendelser. Disse pasientene var tydelige på 

at det å snakke mer om disse hendelsene ikke var noe de trengte nå. I stedet beskrev de det 
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som nyttig å sette dagliglivet i fokus, “å prate mer fremover” som en pasient beskrev det. 

Videre beskrev hun:  

Jo for det er jo der jeg skal leve fremover, det er jo ikke i fortiden og i hva som har skjedd av 

grusomme ting. Det…da kommer jeg ikke noe videre. Så, nei å grave seg ned i møkk, det nei 

[ler], det er ikke noe altså. Det er bedre å vite hvorfor man føler slik og sånn, og så går man 

videre. Det er i dagliglivet jeg skal fortsette å leve. -Birgitte. 

Hun opplevde at terapien hjalp henne med å legge bak seg traumatiske hendelser, slik at hun 

kunne fortsette å leve i dagliglivet. For å klare dette, trengte hun først å gi rom til følelsene 

som hendelsene vekket i henne, både sammen med terapeuten og hjemme mellom timene. 

Fokuset på nåtid og fremtid var på denne måten ikke et hinder for å også kunne bruke tid på 

tidligere hendelser i terapien.   

 For noen pasienter ble øvelser innen oppmerksomt nærvær beskrevet som særlig 

hjelpsomme for å koble seg på her og nå. Dette kunne være å starte terapitimen med å sette 

bena i bakken og trekke en dyp pust, eller å anvende mer ACT-spesifikke teknikker. Én 

pasient brukte særlig en konkret teknikk ved navn SOAL, som innebærer både defusjon og 

aksept. SOAL er en forkortelse for “Stopp, Observer, Aksepter og La gå”. Denne pasienten 

beskrev flere episoder hvor denne teknikken hadde hjulpet henne i hverdagen, hvor den 

hindret henne i å forsvinne inn i traumeminner. Å kunne heller være tilstede i livet sitt her og 

nå var av stor betydning for hennes livskvalitet, da hennes fortid var et truende sted: 

 Fordi at det, eh, nå er det ikke det at jeg er så mye i fortida og er så skremt av den, fordi at 

når jeg kjenner at jeg går tilbake til fortida så drar jeg meg selv tilbake til nåtid. For farlig er 

det jo det som var, og jeg er jo redd for masse ting som skyldes det som var, men forskjellen 

er at jeg har fått et hjelpemiddel som kan få meg ut av det farlige. -Dorthe 

Det som var farlig i fortiden er ikke nødvendigvis farlig i dag. Dersom man befinner seg et 

trygt sted, som i et terapirom, kan det å være i kontakt med her og nå gjøre det mulig å åpne 

opp for en ny måte å forholde seg til tanker og følelser, som vi ser i neste undertema. 

3.1.2.2. Tanker og følelser er ikke farlige 

Da informantene snakket om endring, snakket alle om en endring i hvordan de forholder seg 

til tanker og følelser. De beskrev at en viktig grunn til at de oppsøkte hjelp, var at de 

opplevde sterke negative tanker, og/eller fordi de kunne bli overveldet av smertefulle følelser. 

Informantene håndterte dette på ulike måter, fra å bli fanget i grubling eller sosial isolasjon til 
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å bli overdrevent opptatt av mat og trening. Både tankene og følelsene, og strategiene de 

brukte for å håndtere dem, var noe pasientene ønsket hjelp til å endre. En pasient beskrev: 

 

Jeg tror egentlig det jeg har vært ute etter i alle år, uten at jeg visste om det, det var å lære 

meg hvordan jeg kan hindre meg sjøl, når at jeg får vanskelige ting som kommer, at jeg går 

rett i kjelleren. For det var jo det jeg nevnte da jeg begynte her at jeg har lyst å lære meg å la 

være å gå i kjelleren og jeg har lyst å lære meg at jeg trenger ikke å ha katastrofetanker med 

en gang jeg ikke hører noe fra noen, eller at det skjer noe eller sånn (...) -Cecilie 

Å lære om defusjon, det som i ACT-terminologi vil si å kunne ta avstand til egne indre 

hendelser, ble for denne pasienten det hun trengte for å kunne unngå å gå “rett i kjelleren”, og 

et vendepunkt i hennes forløp. Hun beskrev opplevelsen av å lære defusjon slik: 

Vi lærer oss å tolke tankene våre, og så skjønne at tankene er bare tanker. Vi lar oss ikke 

styre av tankene på samme måte som før. Før så var det jo tankene som styrte meg, nå er det 

jeg som styrer tankene. Og det er ganske stor forskjell. -Cecilie 

Hun opplevde også at defusjon hadde hjulpet henne med å føle seg mer avslappet i selve 

behandlingsgruppen, da hun kunne legge merke til hvilke tanker som lå bak det hun sa og 

gjorde, og i større grad kunne bestemme selv hvordan hun reagerte på dem. Også den andre 

pasienten i utvalget som hadde gått i dagbehandling, løftet frem defusjon som nyttig. Hun 

beskrev å ha begynt å legge merke til når hun tillegger ektefellen negative og feilaktige 

hensikter, slik at det nå oppstår færre konflikter og misforståelser dem imellom. Begge 

formidlet at å lære defusjoneringsteknikker gjorde at negative tanker tok mindre plass og 

energi i hverdagen. De beskrev en følelse av økt overskudd og tilstedeværelse, noe også 

andre rundt dem hadde kommentert på. Konkrete teknikker var i mindre grad i fokus for de 

polikliniske pasientene. Disse beskrev i stedet at terapeuten hadde hjulpet dem med å komme 

i kontakt med, og romme, vanskelige følelser. For en pasient ble spesielt setningen “følelser 

er ikke farlige” viktig, for at hun skulle tørre å gi rom til vanskelige følelser, både i timene og 

mellom timer. Hun beskrev hvordan hun og terapeuten jobbet med følelser slik: 

Også åpna vi liksom skuffer om at okay akkurat her, i det rommet her, så får du lov til, du får 

lov til å si ifra og vise følelser, også lukka vi den skuffen før jeg gikk ut, sånn at det 

ikke ble hengende. Men det ble det jo, du har det jo bak i bakhodet, men det ble ikke så 

fremtredende. (...) Det vinduet skulle liksom da gjøres større med at jeg kunne få lov til å 

snakke om de tinga som jeg syns var veldig, veldig vanskelig og ble redd for. Og jeg syns det 

var en bra måte å forklare det på da. -Birgitte 
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Det å “åpne skuffer” ble brukt som en metafor på å åpne opp for disse følelsene i 

terapitimene. “Skuffen” ble lukket før avslutning av hver time, noe som opplevdes trygt. Ved 

å gradvis “åpne flere skuffer” fikk følelsene komme til uttrykk, på en kontrollert måte, og 

pasienten beskrev å ha fått bearbeidet vonde erfaringer og å i større grad greie å romme 

negative følelser. 

Flere pasienter var opptatt av at følelser ikke er farlige, og ikke bør unngås. Noen 

hadde tidligere brukt psykofarmaka over lengre tid, og hadde på intervjutidspunktet enten 

sluttet helt eller holdt på med å trappe ned på medisiner. God støtte og oppfølging fra 

behandler ble trukket frem som viktig i denne prosessen. Én pasient hadde tidligere forsøkt å 

trappe ned under poliklinisk oppfølging, men ikke turt å gjennomføre. Dagbehandling 

utgjorde for henne en tryggere ramme for å klare dette. Slik beskrev hun hvordan hun hadde 

det etter å ha gjennomført dagbehandlingsprogrammet: 

Jeg tror jeg kan si at jeg har det bedre. Eh, jeg er ikke fullt så deprimert. Jeg har til tider 

mindre angst. Eh, de hjelpemidlene jeg har fått de hjelper meg i hverdagen. Så jeg vil tørre å 

påstå at jeg er hakket bedre nå enn hva jeg var da jeg begynte i gruppa… kanskje to hakk 

bedre og.- Dorthe  

Denne pasienten hadde levd med symptomer som har begrenset hennes livskvalitet kraftig i 

mesteparten av livet. Å bli ett eller to hakk bedre utgjorde derfor en betydelig endring for 

henne, spesielt når hun samtidig hadde trappet ned på psykofarmaka, som hun tidligere ikke 

hadde våget.  

 Flere pasienter beskrev psykoedukasjon om angstanfall som nyttig. Å få vite at det 

faktisk ikke er farlig, og at det å kjempe imot angsten kan gjøre vondt verre, dannet et 

grunnlag for å heller forsøke å akseptere det som skjer. For én pasient var dette en ny 

tilnærming, og hun beskrev det slik: 

Nei, det…jeg synes det er mye bedre å ha de, det er på en måte et sånt verktøy da kan man si, 

da vet du at jaja, ok du får faktisk ikke gjort noe med det, hjernen er skrudd sammen sånn. Så 

det kan hjelpe, men jeg har ikke egentlig fått prøvd så veldig mye i praksis. (...) Også, det er 

veldig interessant, det gir jo en ny, litt sånn ny opplevelse av alt sammen. Så det tenker jeg i 

hvert fall at jeg skal prøve å fortsette med, akkurat de tankene der, anvende den aksepten, og 

det er vel litt sånn ACT. - Anne 

Denne pasienten ønsket å kunne anvende aksept i eget liv, men hadde samtidig et ønske og en 

forventning om å bli “frisk”, i form av å bli kvitt symptomer: 
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Jeg føler vel ikke at jeg har blitt frisk, men at jeg har fått ting til å hjelpe til å prøve å bli frisk 

da, litt sånn på egenhånd. -Anne 

Anne virket innledningsvis usikker på hvorvidt terapien hadde hjulpet eller ikke, nettopp 

fordi hun ikke følte seg frisk. Underveis i intervjuet ble det tydeligere, kanskje også for henne 

selv, at terapien likevel har gitt henne økt kunnskap og forståelse for hennes vansker, som 

kan være nyttig for henne videre. Hennes erfaring viser til noe av det som kan være 

utfordrende ved ACT, som belyses i pasientenes siste tema “ACT tar tid å forstå”.  

3.1.2.3. Nå tør jeg å utfordre meg selv 

Alle pasientene fortalte at de, takket være behandlingen, kjente seg tryggere på seg selv, og 

derfor turte å utfordre seg selv mer. Gjennom terapien beskrev flere at deres egne behov og 

ønsker ble tydeliggjort, slik at de i større grad kunne ta hensyn selv og sette tydeligere 

grenser overfor andre. En av dem beskrev det som å lytte til magefølelsen: 

Ja, jeg er blitt mye tryggere på meg selv. Det har jeg virkelig altså. Det der å kunne faktisk 

tørre å stole på magefølelsen som jeg sier da, når magen sier at «dette er ikke greit», så hører 

jeg etter og det er jeg blitt tryggere på takket være [terapeuten] og terapien, at du kan stole 

på deg selv. -Birgitte 

Et flertall beskrev at dette er noe som har vært vanskelig for dem tidligere, og som har ført til 

at de kan ha blitt utnyttet og følt seg mindre viktig enn andre. For én pasient var det viktigste 

i terapiforløpet å få hjelp til å håndtere en krevende nær relasjon. Gjennom å øve på å stole på 

følelser og meninger, har hun klart å sette grenser i relasjonen. Terapien hadde også hjulpet 

henne til å tørre å utfordre seg på andre måter, som ved å bryte egne regler knyttet til mat, og 

å si ifra på arbeidsplassen: 

Ehm, jeg har nok alltid vært litt avhengig av andre for å få bekrefta at det er greit at jeg sier 

som jeg gjør eller, ja. Bare i forhold til jobb for eksempel, (...) da ønska jeg vel at 

[terapeuten} kanskje kunne skrive et anbefalingsbrev. Hvor hun da mener at jeg skal prate 

med sjefen først, som jeg ser på som litt farlig da, mhm, for det er en veldig kald person. Og 

da ville [terapeuten] at jeg skulle prøve å snakke med henne først og det gjorde jeg. Og det 

var jo ikke så farlig som jeg trodde. - Elisabeth 

En annen pasient forstod etterhvert at hennes trang til å alltid være på tilbudssiden på jobben 

egentlig handlet om at hun var redd for å ikke strekke til. Ved å få en forståelse for hvor 

denne usikkerheten kom fra, kunne hun øve seg på å sette grenser i jobbhverdagen. For de to 
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pasientene som var i dagbehandling, var ett av målene at behandlingen skulle motvirke sosial 

isolasjon. Å delta i gruppen var i utgangspunktet svært krevende og ubehagelig for dem, men 

de klarte begge å gjennomføre programmet. En av dem beskrev opplevelsen slik: 

 

Jeg har fått erfaring på at det å være i gruppe og snakke i gruppe faktisk ikke er så farlig at 

du tror du dør av det. For det er en følelse du kan få. “Jeg skal inn i en gruppe, nei da dør 

jeg.” (...) Til å begynne med var det kjempeskremmende, for jeg var ikke vant med det, men 

det jeg har lært aller mest av det er å være i den gruppa faktisk. - Dorthe 

Denne pasienten fortalte at hun ikke ville vært like engstelig for å delta i en ny gruppe i 

fremtiden, noe som tyder på at gruppen ble en viktig mestringsopplevelse for henne. Hun 

trakk også en parallell til intervjusituasjonen, ved å si at hun ville ha vært enda mer nervøs før 

intervjuet om det ikke hadde vært for erfaringen med gruppen. 

 ACT tar tid å forstå 

En opplevelse flere av pasientene formidlet var at ACT tar tid å forstå. En del polikliniske 

pasienter uttrykte usikkerhet og spørsmål om modellen, mens de fra dagbehandling fortalte 

entusiastisk om spesifikke ACT-teknikker de hadde lært seg. Dagbehandlingen hadde et 

tydeligere fokus på ACT, hvor pasientene fikk undervisning og tid til å erfare teknikkene. En 

av dem fortalte at det likevel hadde tatt tid før hun forstod modellen:  

Til å begynne med så sliter jeg med å forstå opplegget, jeg skjønte ikke hvordan det kunne 

hjelpe oss, jeg var, i det hele tatt så svartmalte jeg det ganske bra egentlig, men så etter tredje 

uken så skjedde det en forandring, for da begynte jeg å forstå opplegget. -Cecilie 

Hun beskrev et vendepunkt etter de første ukene, hvor hun plutselig forsto og kunne dra nytte 

av modellen. På intervjutidspunktet ga hun entusiastisk uttrykk for stort utbytte av 

behandlingen: 

.. på disse fem ukene så har jeg hatt mer utvikling og lært meg mye mer enn jeg har gjort på 

tjue år i vanlig terapi- Cecilie 

 

Hennes entusiasme over ACT var også knyttet til at hun opplevde modellen som relevant og 

nyttig for alle mennesker. Hun videresendte informasjon til familie og venner, og anbefalte 

dem å prøve ACT selv. Den andre pasienten i dagbehandlingen hadde på samme måte delt 
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kunnskap og teknikker med ektefellen, som også var tilstede under intervjuet. De fortalte 

begge om opplevd nytte av ACT, både hver for seg og for dem som par.  

De polikliniske pasientene var mer usikre på betydningen av ACT i terapien.  

På spørsmål om hvilket inntrykk hun hadde av ACT, svarte en av de polikliniske pasientene 

slik:  

 

Jo vet du hva det tror jeg det fungerer sikkert, på både meg og flere, men ikke la det bli 

hovedfokus, rett og slett, det er greit at hun har det som et slags hjelpemiddel det synes jeg er 

helt toppers, men, men jeg tror det blir vanskelig hvis hun skulle lagt det foran meg på første 

time og «nå skal vi finne ut hva slags menneske du er» eller noe, da tror jeg vi hadde kommet 

litt gærent ut [ler], fordi for meg så blir det helt sprøtt. - Birgitte 

For henne var teori først og fremst et hjelpemiddel for terapeuten, og ikke noe som burde 

være fokus i behandlingen. En annen fortalte at terapeuten ofte hadde nevnt ACT, uten at det 

var tydelig for pasienten hva det egentlig var. Den tredje fortalte at hun i begynnelsen av 

terapiforløpet ikke alltid hadde forstått hva terapeutene mente. Hun var derfor usikker på om 

terapeuten hadde fortalt om ACT, men kunne ikke huske det.  

Pasientene i dagbehandlingen opplevde det som en fordel at ACT ble formidlet til 

dem på ulike måter, blant annet gjennom undervisning, individualsamtaler og kunst- og 

uttrykksterapi. Det kunne virke som om de har opplevd enkelte ACT-elementer som særlig 

nyttige, og derfor fokusert på disse til fordel for andre.  

Det kunne også virke som om noen av ACT-elementene eller teknikkene kunne bli 

anvendt på en litt annerledes måte enn intensjonen i ACT-teorien. Eksempelvis beskrev en 

pasient hvordan hun noen ganger hadde dager hvor hun bestemte seg for å “ikke føle”: 

Også i går så bestemte jeg meg for det når jeg stod opp at nei, niks, i dag skal jeg ikke føle, 

jeg skal ikke tenke, jeg skal bare følge med strømmen, og det gjorde jeg. Og det gjorde at i 

går hadde jeg faktisk en roligere dag, jeg vet ikke om den var bedre eller ikke bedre men 

sånn, den var roligere. - Cecilie. 

Vi oppfattet dette som noe annet enn aksept eller defusjon, men heller som en strategi for å 

avlede eller stenge av følelser. Lignende strategier ble beskrevet av andre informanter, 

eksempelvis for å forsøke å glemme noe som har skjedd:  

Ja, det har vi jobba mye med [latter], altså «glem det, gå videre», og det er vanskelig. -

Birgitte 
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Dette tyder på at noen elementer i ACT, som aksept og defusjon, kan være krevende og 

kanskje gå imot eksisterende mestringsstrategier for noen av pasientene. Disse pasientene 

hadde kanskje forstått aksept og defusjon på ett plan, som formidlet tidligere i resultatene, 

men det å få en dypere forståelse for disse begrepene i ACT kan se ut å kreve mer tid og 

øvelse. 
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3.2 Terapeutenes resultater  

Analysen av terapeutintervjuene resulterte i fem hovedtemaer for terapeutene, som vist i 

tabell 3.2. Hovedtemaene har totalt ni undertemaer. Som for pasientene, er det også her en 

oversikt over antallet informanter som regnes innunder hvert av temaene.  

 

Tabell 3. 2. 

Oversikt over terapeutgruppens resultater.  

Hovedtemaer med undertemaer Antall 

informanter 

Tema 1. ACT treffer meg faglig og personlig (5 av 5) 

Tema 2. Det som er viktig for pasienten, er det som er 

viktig 

(4 av 5) 

    2.1. Verdifokus skaper nysgjerrighet (3 av 5) 

    2.2. Verdifokus får frem ressursene (3 av 5) 

    2.3. Verdifokus gjør terapien mer gjensidig (4 av 5)  

    2.4. Verdifokus hopper bukk over symptomlette (4 av 5) 

Tema 3. Terapien har hjulpet pasienten  (5 av 5) 

    3.1. Hun ble tryggere på meg (4 av 5) 

    3.2. Hun ble tryggere på seg selv og tør mer  (2 av 5) 

    3.3. Hun mestrer livet sitt bedre  (5 av 5) 

Tema 4. ACT er i tiden.  (5 av 5) 

    4.1 ACT er integrativ og transdiagnostisk (4 av 5) 

   4.3 ACT er nyttig i medisinfri behandling (3 av 5) 

Tema 5. Jeg trenger å lære mer.  (3 av 5) 
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 ACT treffer meg faglig og personlig 

Alle terapeutene beskrev en opplevelse av at ACT traff dem, både som terapeuter og 

privatpersoner. De beskrev å kjenne seg igjen i ACTs problemforståelse, hvor lidelse forstås 

som normalt og uunngåelig. Flere fortalte at det å lære ACT tydeliggjorde eksisterende 

kunnskap og erfaringer for dem. Begrepene og språket i ACT ga for flere umiddelbart 

mening, som for denne terapeuten: 

 

Gudrun: Det er et litt annet språk da, om prosesser både i meg og mellom mennesker som jeg 

synes har vært veldig nyttig. (...) Jeg synes jeg alltid kan bruke det. I enhver sammenheng. 

Alltid.[ler] så det har blitt en sånn integrert del av meg da. (...) Det som jeg før kunne intuitivt 

har jeg nå fått et språk for. 

Intervjuer: Så det på en måte ga gjenklang? 

Gudrun: Ja, gir veldig gjenklang, ja. 

Terapeutene opplevde at de kunne anvende ACT også i egne liv, da psykiske vansker forstås 

som en følge av allmennmenneskelige prosesser. Dette illustreres i følgende sitat: 

 

Og det der at, at du kjenner deg igjen, sånn at jeg bruker ACT like mye på meg selv som jeg 

bruker det på pasientene mine (...). -Frida  

 

Denne terapeuten fortalte at ACT særlig hadde hjulpet henne med å gruble mindre, ved å 

kunne ta avstand til egne indre hendelser. En annen terapeut beskrev at ACT ga henne et 

større handlingsrom i møte med egne følelser, slik at hun ikke automatisk trengte å handle på 

dem. Et element som terapeutene beskrev som særlig nyttig, både faglig og personlig, er 

verdifokuset i ACT. Bevisstgjøring av egne verdier ble for noen en kilde til refleksjon over 

egne liv:  

 

Jeg har jo tenkt veldig mye på mine egne verdier både som psykolog men også på hvor jeg er 

i livet. (...) Ehm, og jeg, de der forpliktende handlingene de har jeg likt veldig godt, møter 

meg selv litt i døra ikke sant [ler]. - Ida  

 

Denne terapeuten fortalte videre at hun har lett for å tenke “bør, skal, må”, og at ACT hjalp 

henne å i stedet fokusere på hva som var viktig for henne. Det “å møte seg selv litt i døra” kan 

vise til at det er krevende å leve etter sine verdier til enhver tid, en erfaring som flere av 

terapeutene beskrev. En annen terapeut opplevde særlig at ACTs normalpsykologiske 
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forståelse av psykiske vansker var nyttig i møte med pasienter som følte at noe var feil ved 

dem:  

Veldig mange av de som går hos oss har opplevd seg stigmatisert, det er ikke sikkert de har 

blitt det men de har opplevd det sånn. Og de har veldig ofte opplevd at eller blitt sittende med 

en sånn følelse av at det er noe feil med de, fordi at de føler og tenker sånn som de gjør. Og 

det at du kan bruke en tilnærming som i mye større grad normaliserer, og generaliserer og 

faktisk gir gode forklaringer basert på forskning i forhold til hvordan den menneskelige 

psyken fungerer hos alle, det synes jeg er liksom, ja det er så fint da, for det kan ta litt bort 

den der følelsen som en del har fått av at det er noe alvorlig galt med meg fordi at jeg 

opplever vanskelige tanker og klarer ikke slutte å føle sånn som jeg føler. -Frida 

 

Slik terapeuten beskrev det, kan ACT bidra til å redusere stigma gjennom normalisering av 

vanskelige tanker og følelser. Gjennomgående ser det ut til at terapeutene har opplevd ACT 

som både en personlig og faglig berikelse.  

 Det som er viktig for pasienten, er det som er viktig 

Verdifokuset ble opplevd som særlig personlig relevant for terapeutene, og ble også av 

mange beskrevet som det de likte best ved ACT. Terapeutene opplevde at fokuset på verdier 

påvirket terapiforløpene på flere måter, som presenteres i undertemaene.  

3.2.2.1 Verdifokus skaper økt nysgjerrighet og åpenhet i møte med pasienten 

En innvirkning som ble beskrevet av flere var en større åpenhet og nysgjerrighet i møte med 

pasientene, ettersom det er pasienten selv som definerer sine verdier, og terapeutene derfor 

ikke vet svarene. En av terapeutene beskrev dette som en positiv kilde til nysgjerrighet: 

 

Jeg har mine verdier og mitt «gode liv», ikke sant, og det har jeg både som privatperson og 

som terapeut. Også møter jeg pasienter og de har sine verdier, trenger ikke være liksom enig 

med det, men jeg blir veldig sånn nysgjerrig på hva de liker, og det å snakke om hva de liker, 

og hva som gir mening, og hva er lystbetont og sånn, det synes jeg er veldig veldig ålreit. - 

Ida 

Flere terapeuter beskrev lignende erfaringer, som at de ble i stand til å lytte mer åpent til det 

pasienten sa, og kunne tåle å ikke forstå alt med én gang. Én terapeut beskrev at hennes 

pasient lenge hadde følt seg feildiagnostisert og misforstått i hjelpeapparatet. Terapeuten 

stilte seg åpen i møte med pasienten og hennes opplevelser, og etterhvert endret terapeuten 
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sin forståelse av pasientens problematikk. Hun beskrev å se pasienten med nye “briller”, og 

pasientens diagnose ble endret i tråd med den nye forståelsen som både pasient og terapeut 

delte. Terapeuten fortalte at dette videre gjorde henne i stand til å formidle pasientens behov 

til hennes lokale hjelpeapparat, noe som i ett tilfelle hadde bidratt til å forhindre innleggelse.  

3.2.2.2 Verdifokus får frem ressursene 

En annen innvirkning som flere pasienter beskrev, var at pasientenes ressurser kom tydeligere 

frem når de fokuserte på verdier. Terapeutene fra dagbehandlingen ga regelmessige 

tilbakemeldinger til sine pasienter, hvor de fremhevet det de hadde observert av forpliktende 

handlinger, handlinger som er i tråd med pasientens verdier. Tilbakemeldingene ble dermed 

positive, med fokus på det pasientene fikk til. Gjennomgående i intervjuene uttrykte 

terapeutene at det var pasienten selv som “gjorde jobben” og skulle ha æren for fremgang, og 

flere uttrykte en begeistring for pasientens evne til å utfordre seg selv i behandlingen.  

3.2.2.3 Verdifokus gjør terapien mer gjensidig 

Flere terapeuter opplevde at verdifokuset bidro til økt gjensidighet i terapien, som følge av at 

også terapeuten kunne streve med å leve i tråd med egne verdier. Én terapeut beskrev 

eksempelvis at hennes egen erfaring med å skulle utføre forpliktende handlinger i tråd med 

verdier ga henne økt forståelse for hvor krevende dette kunne være for pasienter. Noen av 

terapeutene fortalte at de kunne dele egne erfaringer for å normalisere og anerkjenne 

pasientens vansker. Opplevelsen av å bruke egne erfaringer i terapi illustreres med følgende 

refleksjon: 

 

Frida: Så tenker jeg at jeg noen ganger beveger meg i et grenseland, altså ACT åpner jo for at 

en kan være ganske nær pasienten, eh, og ganske personlig, at det er viktig å kunne dele 

personlige erfaringer hvis at det er hensiktsmessig.  (...) 

Intervjuer: Så det med å være i grenseland, da… 

Frida: Eh, ja, eller er det et grenseland?…Jeg tror at hvis du er godt avgrenset selv og du har 

et avklart forhold til det å velge å bruke noen personlige erfaringer veldig bevisst, fordi at du 

ser at det ligger så utrolig nært opp til det du ser at pasienten står i, sånn at det blir en 

bekreftelse og en normalisering, og så kan du og da introdusere, ja hvordan du selv opplevde, 

hva som var nyttig, for kanskje å jobbe med det det kan du og introdusere til pasienten mer 

som et forslag til løsning da, og at det, det kjennes jo mye mer ut som om at du kan tenke at 

dette kan virke fordi at jeg har opplevd at det virker, selv.  
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Terapeuten fremhevet her betydningen av at terapeuten er godt avgrenset selv og bevisst sin 

bruk av egne erfaringer, for å kunne bruke dem på en terapeutisk måte. Terapeutene beskrev 

også at verdifokuset gjorde det lettere å bli enige om felles mål for terapien fordi det var 

pasientens verdier som styrte. Noen terapeuter opplevde at verdifokuset motvirket en 

forventning om at terapeuten skulle “gjøre” pasienten frisk, og bidro dermed til 

ansvarliggjøring av pasienten. Terapeuten fungerte i stedet som en støttespiller eller 

samarbeidspartner, og terapien opplevdes mer gjensidig.  

3.2.2.4 Verdifokus hopper bukk over symptomlette 

Flere terapeuter beskrev at det for noen pasienter opplevdes fremmed å fokusere på verdier, 

da de kunne tenke at de måtte ha symptomlette for å kunne leve det livet de ønsker. Spesielt 

for pasienter som lenge hadde forsøkt å bli kvitt symptomer, opplevdes verdifokuset som et 

nyttig alternativ ifølge terapeutene. Én terapeut beskrev at noen pasienter ikke var vant med 

spørsmålet om hva de likte å gjøre. Hun opplevde det som om pasientene hadde en erfaring 

med at terapi kun handlet om problemer, og beskrev verdifokuset slik:  

 

Jeg liker, sånn som jeg sa innledningsvis, jeg liker veldig godt fokuset på verdier, ting man 

liker å gjøre, drømmer, hva er det gode liv, opp mot, opp mot liksom den kognitive modellen. 

Jeg liker godt, jeg liker godt å jobbe med Matrixen, eh å synliggjøre, ikke sant, hva som man, 

hva som er til hinder, hvilke tanker som er til hinder og hvilken atferd som følger det, og den 

loopen der, den er det jo mange som har gått mange runder med i terapien og går og går og 

går, og egentlig bare havner i samme loop. Og det er det jeg mener med det der å hoppe litt 

bukk over det og heller «okay, men hva liker du å gjøre? Hva har du lyst til? Ja da må du 

faktisk gjøre det» og så booste der da. Og den der, det der litt, ehm, det er jo litt sånn magisk 

når vi ikke snakker om symptomlette så skjer symptomlette allikevel. Ehm, det liker jeg veldig 

godt. - Ida 

 

Terapeuten opplevde at verdifokuset kunne gi et håp om at endring var mulig, selv om 

pasienten i tidligere terapiforløp ikke hadde blitt kvitt symptomene sine.  
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 Terapien har hjulpet pasienten 

På spørsmål om de opplevde at terapien hadde vært nyttig for pasienten, snakket terapeutene 

om bedring fra flere innfallsvinkler. Alle trakk frem en opplevelse av at pasienten hadde blitt 

tryggere på dem i løpet av terapiforløpet, i tillegg til å bli tryggere på seg selv. De opplevde 

også at terapien hadde hjulpet pasienten til å mestre sitt liv og sine vansker bedre, i ulik grad 

og på ulike måter. 

3.2.3.1 Hun ble tryggere på meg 

Det første terapeutene trakk frem som tegn på bedring, var endring i relasjonen til dem. 

Eksempelvis svarte en terapeut dette på spørsmål om endring hos pasienten: 

 

Hun er blitt tryggere på meg. Hun har jo vært, altså angstpreget, en stund, det tar jo lang tid, 

ikke lang tid kanskje men, ja, det har i hvert fall blitt…jeg opplever at vi har fått et 

tillitsforhold, da. At hun har tillit til meg. - Gudrun  

Som henne, beskrev flere at pasienten hadde trengt tid til å gradvis bygge opp tilliten til dem. 

At pasienten ble mer uformell, åpen og personlig i timene, ble forstått som tegn på økt 

trygghet og tillit. Et annet tegn var at pasienten ble tydeligere på egne ønsker og behov 

overfor dem. Alle terapeutene formidlet at det å gjøre pasienten tryggere var viktig i terapien, 

her illustrert ved Janne: 

 

Og så har vi brukt mest tid på å gjøre henne så trygg at hun kan faktisk si de tingene hun 

mener og ikke bare de tingene hun tror jeg vil høre, tror er sosialt ønsket. - Janne  

 

Gjennomgående vektla terapeutene anerkjennelse av pasientens ressurser og ønsker som en 

måte å øke pasientens trygghet i terapien. En terapeut fortalte at hun aktivt hadde jobbet med 

at pasienten skulle tørre å ta større plass i terapitimene. Ved å gjenta setninger som “det er 

ditt valg” og “det er du som er sjefen” ble pasienten etterhvert trygg nok til å uttrykke seg, 

også når hun var uenig med terapeuten. Knyttet til opplevelsen av at pasientene ble tryggere i 

terapirommet, opplevde terapeutene også at pasientene ble tryggere på seg selv, som 

beskrives i det neste undertemaet.  
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3.2.3.2 Hun ble tryggere på seg selv og tør mer 

Alle terapeutene delte en opplevelse av at pasienten ble tryggere på seg selv i løpet av 

terapien, og som en følge av dette utfordret seg selv både i og mellom terapitimene. Ida 

beskrev endringen slik:  

 

For det er lett å se at det har vært litt sånn fremgang på det å føle seg trygg, både i den 

relasjonen hun har med meg, men også…i forhold til liksom behandling og ting hun må gjøre, 

og sånn.- Ida  

Noen av terapeutene knyttet økt trygghet til at pasienten i større grad kunne utføre 

forpliktende handlinger, grunnet bevisstgjøring av verdier, defusjon og aksept. Noen trakk 

frem eksponeringstrening som nyttig i kombinasjon med dette, som en kilde til mestring og 

økt selvtillit for pasienten. Flere opplevde at psykoedukasjon og normalisering av tanker og 

følelser bidro til økt aksept, som igjen kunne øke pasientens trygghet. Mestring av nye 

teknikker og ferdigheter var også en kilde til økt trygghet, ifølge flere av terapeutene.  

3.2.3.3 Hun mestrer livet sitt bedre 

Alle terapeutene beskrev at pasientene mestret livet sitt bedre i løpet av terapien, på ulike 

måter avhengig av deres mål. Økt livsmestring ble beskrevet både som å ta mer del i det ytre 

livet, eksempelvis ved å komme tilbake i full jobb eller etablere et nytt parforhold, men også 

å mestre teknikker for å få det bedre med seg selv, uten å gjøre store endringer i 

livssituasjonen. Terapeutene belyste at for noen av pasientene utgjorde teknikker for å flytte 

fokus til her og nå, å kunne ta avstand til vonde tanker, eller å gi rom til smertefulle følelser, 

ny og svært viktig kunnskap. En terapeut fortalte om hvordan hun opplevde at pasienten, som 

i løpet av behandlingen trappet vesentlig ned på psykofarmaka, flyttet fokus fra hvor hun 

“burde ha vært” over til dagen i dag og veien videre:  

 

Det jeg synes jeg har sett er at hun er mye mere tilstede, altså hun har blitt mye mer opptatt 

av her og nå og den veien jeg går fremover, enn at «jeg burde ha vært borti her hvis jeg 

skulle ha vært frisk. -Ida  

 

Terapeuten fortalte videre at det som i utgangspunktet var pasientens mål med behandlingen 

ble endret underveis, i tråd med pasientens nye fokus. Fra å tenke på dagbehandlingen som en 

forberedelse til å kunne bearbeide traumer i videre behandling, ble det etterhvert viktigere for 
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pasienten å leve best mulig her og nå, på tross av traumene. Pasienten fikk et nytt prosjekt, og 

terapeuten tilpasset behandlingen til dette.  

Flere terapeuter opplevde at defusjon hadde vært til særlig hjelp for deres pasienter. 

En terapeut fortalte at hun opplevde at hennes pasient ble mer robust i møte med negative 

tanker, følelser og minner etter at hun lærte seg å anvende defusjonsteknikker i dagliglivet:  

 

Og der tenker jeg at hun har “catcha” det og har et veldig godt utgangspunkt til å jobbe 

videre (mhm). Det betyr jo ikke at, altså, det vil jo selvfølgelig sikkert alltid skape triste, 

ubehagelige følelser å bli minnet på det som har skjedd, men kanskje at hun føler seg litt 

sterkere i det å kunne la de tankene, la de bildene og la de minnene komme og gå da, uten at 

hun på en måte trenger å liksom, at de liksom blir for overveldende for henne da. -Henriette  

 

Minnene og reaksjonene var ikke borte, men pasienten så ifølge terapeuten ut til å kunne “la 

dem komme og gå”, noe som kan forstås som en mer fleksibel måte å forholde seg til sine 

indre opplevelser. En annen terapeut beskrev hvordan hun brukte aksept for å hjelpe 

pasienten med å romme sinne: 

 

Når hun forteller at hun er veldig mye sint, så er det å hjelpe henne å ta imot dette sinne da. 

Jeg sier «ja, det er måten hodet ditt jobber på det, når det skal bearbeide, så ta imot det som 

kommer» sier jeg, altså det er jo aksept-moduset så en ikke skal jobbe mot det men å ta imot 

sinne, ta imot sinne når det kommer - Gudrun  

Denne terapeuten beskrev at hun opplevde at pasienten gradvis kunne romme mer av sine 

følelser, eksempelvis ved en økt toleranse for sinne. Også en annen terapeut trakk frem at 

hennes pasient i større grad kunne tåle vanskelige følelser uten å håndtere dem på 

uhensiktsmessige måter. Endringer i pasientenes liv utenom terapien, som å begynne i full 

jobb eller gå inn et nytt kjærlighetsforhold, ble også trukket frem som tegn på bedring. Ingen 

av terapeutene ga uttrykk for at pasienten deres hadde blitt kvitt alle symptomene i løpet av 

terapien, men dette hadde terapeutene heller ikke forventet. Det så ut til at terapeutene forsto 

endring, og bedring, som noe mer enn symptomlette. Det å være på et litt annet sted, og å 

kunne jobbe videre på egenhånd, ble beskrevet av flere terapeuter som et godt resultat, her 

illustrert ved Frida:  

Men jeg tenker at hun har tilgang på ting nå som hun selv kan hente frem, dersom hun ønsker 

det. (mm). Så jeg, jeg tror at hun var et litt annet sted når vi var ferdig enn det hun var da hun 

kom. - Frida  
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Terapeutene som hadde fokusert på spesifikke teknikker og ferdigheter tenkte at pasienten 

kunne ha nytte av disse etter avslutning, mens terapeutene som ikke hadde fokusert på dette 

beskrev at selve erfaringen fra terapirelasjonen kunne gi varig endring i pasientens opplevelse 

av tillit, trygghet og verdi.  

 ACT er i tiden 

Da terapeutene snakket om sine tanker om ACT, kom det frem en opplevelse av at ACT er i 

tiden. Modellen opplevdes integrativ og transdiagnostisk, og de opplevde at den egnet seg 

særlig godt i dagbehandling, pakkeforløp og som del av et medisinfritt tilbudet. Samlet gjorde 

dette at terapeutene opplevde at ACT passer godt inn i dagens psykisk helsevern. 

3.2.4.1 ACT er integrativ og transdiagnostisk 

På tvers av intervjuene omtalte terapeutene ACT som en integrativ modell, som både 

inneholder gjenkjennelige elementer fra andre terapiretninger, og som lett lar seg kombinere 

med andre tilnærminger. Hvordan og hva de integrerte med ACT varierte, avhengig av deres 

kompetanse. Terapeutene sammenlignet spontant elementene i ACT med lignende eller 

tilsvarende elementer i andre terapiretninger, for eksempel hvordan defusjon også er et viktig 

element i metakognitiv terapi. Deres tidligere kompetanse ble dermed opplevd som nyttig, 

også for å kunne forstå og bruke ACT på en integrativ måte. Som en terapeut sa: 

 

Men jeg synes at ACT, altså, ikke sant, det er jo igjen litt i tiden, altså det er jo en 

transdiagnostisk modell som du kan putte inn hummer og kanari i, ikke sant. -Ida  

 

Sammenlignet med metakognitiv terapi, fortalte en terapeut at hun ikke opplevde ACT som 

noe “revolusjonerende nytt”, men som en mer komplett modell, da ACT ikke bare fokuserer 

på symptomer men også tar hensyn til pasientens kontekst og preferanser.  

Terapeutene var opptatt av å være fleksible i møte med pasientene. De beskrev derfor 

å bruke ACT i varierende grad, avhengig av pasienten de møter: 

 

Så jeg bruker jo alltid ACT, men det blir veldig styrt av hva som kommer i timen og hvordan 

jeg leser pasienten og hva jeg tenker at, tenkte at hun strevde med da. - Frida  

 

Denne terapeuten opplevde at ACT ga henne et større handlingsrom fordi hun ikke fulgte en 

manual, men selv kunne tilpasse modellen. Terapeutene som ikke var tilknyttet 
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dagbehandlingen, beskrev at de hadde laget sin “egen variant” av ACT, og slik vi oppfattet 

dem opplevdes denne muligheten som en fordel.  

Fleksibiliteten i det transdiagnostiske innbyr også til å kunne bruke ACT i møte med 

nye problemstillinger. Eksempelvis fortalte en terapeut om hvordan hun tenkte å bruke ACT-

elementer for å hjelpe en pasient med røykeslutt, noe hun ikke hadde erfaring med fra før. 

Selv om det transdiagnostiske ble trukket frem som en av styrkene ved ACT, nevnte alle 

terapeutene diagnosen i sin beskrivelse av pasienten, og de beskrev å bruke ACT på ulike 

måter avhengig av diagnose. Pasienter med angstlidelser kunne eksempelvis ha særlig nytte 

av aksept og oppmerksomt nærvær, mens pasienter med depresjon kunne ha mer nytte av 

fokus på verdier, ifølge flere terapeuter.  Én beskrev at hun fortsatt mente diagnoser var 

viktige, men ikke var like opptatt av dem som tidligere:   

 

 

Jeg er fortsatt opptatt av at det er viktig å stille riktig diagnose, og enkelte lidelser trenger 

medisiner, ikke sant det er ikke sånn at alt bare kan fikses med ACT liksom, tenker jeg. Men, 

jeg blir mye mye mer… liksom, jeg er ikke så opphengt i akkurat hva er det vi kan kalle dette 

(...) -Henriette  

 

Terapeutene så altså ikke bort fra pasientens diagnose, men de opplevde at ACT kunne 

tilpasses de fleste diagnoser og problemstillinger. 

3.2.4.2 ACT er nyttig i medisinfri behandling 

De to legene i utvalget tok begge opp hvordan de opplever at ACT egner seg til medisinfri 

behandling, og én psykolog beskrev hvordan hennes pasient klarte å trappe ned på medisiner 

ved hjelp av dagbehandlingen. Terapeutene opplevde at ACTs mål om økt psykologisk 

fleksibilitet, ikke symptomfrihet, gjorde at ACT var nyttig som del av et medisinfritt tilbud. 

En av legene beskrev ACT som et verktøy:  

Jeg føler jeg har et verktøy å bruke, når jeg skal behandle pasientene, altså at jeg liksom har 

noe å bidra med da, på en måte, gjennom ACT. - Henriette  

ACT blir på denne måten “i tiden” fordi det er økt etterspørsel etter medisinfrie tilbud i 

psykisk helsevern. 
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 Jeg trenger å lære mer 

Flesteparten av terapeutene uttrykte et ønske eller behov for å øke sin kompetanse og erfaring 

med ACT. Terapeutene fortalte om ulike utfordringer knyttet til å anvende modellen. En 

terapeut kunne opplevde det som krevende å ikke ligge foran pasienten ved bruk av ACT:  

 

For det er når jeg har lest sånne ACT-bøker, ikke sant, det tror jeg liksom, det kan i alle fall 

jeg kjenne meg godt igjen i at man kan bli litt vel fremoverlent da, at man blir litt sånn «så du 

må gjøre sånn, og sånn, og sånn og sånn» ikke sant, også blir det litt sånn «æh». Det er et 

eller annet med å prøve å liksom, ja, lytte og…- Henriette  

Denne terapeuten kunne også kjenne på en barriere mot å skulle bruke kreative øvelser og 

metaforer i timene, da hun ikke hadde gjort dette tidligere. For henne ble dette ubehaget en 

kilde til å bedre forstå hvordan pasienter ofte kan streve med å endre vaner i sine liv. Andre 

terapeuter beskrev en usikkerhet knyttet til om de anvender modellen riktig eller godt nok: 

Jeg kunne ha ønsket at en ACT-person som hadde den fulle utdanningen satt og ville 

kommentere, «ja og dette var ACT”- Jenny  

En av terapeutene fortalte at det var lenge til hun anså seg selv som en “fullverdig ACT-

terapeut”, noe som tyder på at ACT opplevdes som en modell det tar tid å forstå og kunne 

anvende fullt ut.  
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4 Diskusjon 

4.1 Metodediskusjon 

Det integrative ved terapiforløpene kan utgjøre en mulig begrensning ved studien, fordi ACT 

anvendes i ulik grad. Manualbasert ACT kunne gitt mer kunnskap om hvordan akkurat ACT 

oppleves. Samtidig gjør det integrative aspektet studien mer naturalistisk, noe som styrker 

resultatenes overførbarhet og relevans for terapeuter i klinisk praksis. 

  En styrke ved studiens design er at vi undersøkte terapi fra to perspektiver, som i seg 

selv er en kilde til variasjon i utvalget. Dette er en form for kildetriangulering, fordi samme 

fenomen beskrives fra to ulike kilder, henholdsvis pasient og terapeut (Øien og Solheim, 

2015). Innenfor kvalitativ forskning er ikke representative utvalg et mål, snarere vurderes 

utvalgets informasjonsstyrke (Malterud, 2017, s. 63). Om det er stor nok variasjon i utvalget 

til at forskningsspørsmålet kan belyses fra ulike perspektiver, er informasjonsstyrken 

tilstrekkelig. Utvalget i denne studien bestod av både terapeuter og pasienter, og terapeutene 

hadde ulike profesjoner (tre psykologer og to leger) og fagbakgrunner, mens det var stor 

variasjon i pasientenes problematikk. Dessuten belyste vi erfaringer fra både individualterapi 

og dagbehandling, av ulik varighet. Tross lite variasjon i kjønn og alder, vurderer vi derfor 

informasjonsstyrken som god.  Samtidig anbefales det innen IPA et relativt homogent utvalg 

(Smith et al., 2009, s. 49), og slik sett kan heterogeniteten være en ulempe. Om eksempelvis 

hele utvalget var knyttet til dagbehandlingen, kunne vi fått et mer nyansert innblikk i 

opplevelsen av denne. Vår kontaktperson ved DPSet var den som etterspurte forskning på 

opplevelsen av ACT, og hun har selv vært sentral i implementeringen. Informasjon om 

studien ble formidlet til terapeutene via henne, som altså er deres kollega. Terapeutene kan 

dermed ha kjent på et implisitt ønske om å formidle positive erfaringer om ACT, og/eller en 

engstelse for at deres kunnskap om ACT skulle “testes”. Det kan også tenkes at terapeutene, 

av lojalitet til DPSet, holdt tilbake mer negative tanker eller erfaringer, noe som vil prege 

studiens interne validitet. Pasientene kan også ha vært preget av lojalitet, da overfor sine 

terapeuter, i intervjuene og derfor fokusert på positive erfaringer. Slike innvirkninger lar seg 

vanskelig unngå, da et premiss i kvalitativ forskning er at forskeren kun har begrenset tilgang 

til informantens opplevelser, samt at informasjon alltid vil kunne tilpasses eller tilbakeholdes 

i en intervjukontekst, av ulike grunner.  
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4.2 Resultatdiskusjon  

 

Tabell 4.2 Samlede resultater  

Vi vil i det videre løfte frem og diskutere det vi anser som studiens viktigste resultater, og her 

vil vi diskutere resultatene samlet. I vurderingen av hva som løftes frem, har vi lagt vekt på 

de resultatene som både overrasket oss og som vi mener har størst nytteverdi for leseren, 

jamfør prinsippet om pragmatisk validitet (Malterud, 2017, s.198).  

 Vi har valgt å særlig trekke frem informantenes opplevelser av endring, og diskuterer 

disse i lys av Wampolds kontekstuelle modell, som ble presentert innledningsvis i oppgaven.  

Modellen illustrerer ulike veier til endring i terapi som følge av et samvirke av ulike 

elementer, som relasjon, forventninger og spesifikke, målrettede tilnærminger. I tillegg løfter 

vi frem informantenes opplevelser av terapiens mål, og drøfter fordeler og ulemper ved en 

integrativ tilnærming til ACT. Vi avslutter oppgaven med konklusjon og implikasjoner for 

klinisk praksis og videre forskning.   
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 Forståelsen av terapiens mål i lys av den kontekstuelle modellen 

Terapeutene i denne studien snakket om terapiens mål på en måte som vitner om en forståelse 

i tråd med recovery-bevegelsen, hvor endring anses som en prosess, og hvor bedre 

livskvalitet vektlegges i større grad enn symptomlette (Nasjonalt Kompetansesenter for 

Psykisk Helsearbeid, 2018). ACT støtter oppunder en slik forståelse med sin definisjon av 

“økt psykologisk fleksibilitet” som målet ved terapi. Dette innebærer nettopp muligheten til å 

leve i tråd med det livet man ønsker seg, på tross av symptomer. Målet om økt psykologisk 

fleksibilitet er tett knyttet til hvordan psykiske lidelser forstås i ACT, en forståelse som 

terapeutene fortalte ga mening for dem. I den kontekstuelle modellen presenteres utfall som 

“symptomlette” og/eller “bedre livskvalitet”. Disse to formene for utfall vil ofte påvirke 

hverandre gjensidig, men kan også oppstå hver for seg, slik at den ene ikke er en forutsetning 

for den andre (Tilden, 2013). Terapeutene i vårt utvalg så ut til å dele forståelsen av at bedre 

livskvalitet kan føre til symptomlette, slik en av dem uttalte: “(...) det er jo litt sånn magisk 

når vi ikke snakker om symptomlette så skjer symptomlette allikevel”. Samtidig åpner ACT 

for at at et terapi-utfall kan anses som vellykket uten å oppnå symptomlette, så lenge 

pasienten har fått økt psykologisk fleksibilitet, som er tydelig forenlig med utfallet “bedre 

livskvalitet” i den kontekstuelle modellen.  

 Opplevelsen av endring i lys av den kontekstuelle modellen 

Vi skal videre se på hvordan informantenes opplevelser av endring kan forstås i lys av den 

kontekstuelle modellen. Pasientene vektla ulike aspekter ved terapien i sine beskrivelser av 

hva som hadde vært til hjelp. Vi la merke til at de tre pasientene som hadde mer langvarige 

vansker og mye tidligere behandlingserfaring, trakk frem andre elementer enn de to 

pasientene som hadde lite eller ingen tidligere terapierfaring og mer avgrensede vansker.  

De første tre pasientene fortalte alle om tidligere negative behandlingserfaringer, og 

for dem fremsto relasjonen til terapeuten i det aktuelle terapiforløpet som særlig viktig. I 

beskrivelsene av sitt møte med terapeuten, trakk disse frem betydningen av å bli møtt som 

menneske, ikke diagnose, som vi ser i undertemaet “Jeg følte meg møtt som menneske”. 

Opplevelsen av at terapeuten brydde seg om dem ble viktig, i tråd med evidensen for 

alliansens betydning for utfall (Flückiger, Del Re, Wampold, Symonds & Horvath, 2012). 

Disse beskrivelsene viser til den første veien til endring i den kontekstuelle modellen, 

gjennom den ekte relasjonen til terapeuten. For noen av pasientene virket det som 

terapirelasjonen ble en emosjonelt korrigerende erfaring (Alexander & French, 1946), da den 
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var i strid med pasientens tidligere negative erfaringer og forventninger til terapeuten. Både 

det å bli sett som menneske, ikke diagnose, og å få være sjef i egen behandling, kan utgjøre 

korrigerende erfaringer for mennesker som tidligere har følt seg misforstått, ignorert eller 

mindreverdige i terapi. Disse pasientene beskrev at de gradvis begynte å stole mer på seg 

selv, både i og utenfor terapirommet, noe vi også så i terapeutenes beskrivelser av endring, 

under temaet “Terapien har hjulpet pasienten”. 

Slik terapeutene opplevde det, spilte verdifokuset i ACT en viktig rolle for relasjonen 

til pasienten. Det fremmet et ressursfokus og nysgjerrighet i møte med pasienten, i tillegg til å 

bidra til ansvarliggjøring ved å gi pasienten “sjefsrollen” i behandlingen. Verdifokuset i ACT, 

en spesifikk faktor, kan derfor se ut til å styrke den første veien til endring, i kraft av sin 

innflytelse på terapirelasjonen. Innen ACT vektlegges ikke terapirelasjonen som en kilde til 

endring i seg selv, men beskrives heller som en forutsetning for at pasienten skal kunne ha 

nytte av intervensjonene. Pasienten må ha tillit til terapeuten for å prøve ut nye ferdigheter i 

terapirommet, og terapeutens formidlingsevne og væremåte er derfor viktig.  

I studien til Berman og kollegaer (2012) av tre terapiforløp med ACT, ble det tydelig 

at relasjonen ble tematisert i mindre grad enn det som er vanlig i eksempelvis interpersonlige 

terapiformer. I vissheten om arbeidsalliansens betydning for utfall, kan man spørre seg om 

den terapeutiske relasjonen blir tilstrekkelig tematisert i ACT. Pasientene i vår studie beskrev 

terapeutene som imøtekommende, medmenneskelige og anerkjennende, noe som tydet på at 

terapeutene klarte å etablere og opprettholde en god allianse, uten å nødvendigvis fokusere 

eksplisitt på relasjonen til pasienten. Dette er i tråd med forskning som viser til at alliansen 

påvirkes ulikt i ulike terapiretninger, slik at alliansen eksempelvis innebærer noe annet i 

kortidsdynamisk og kognitiv terapi (Ulvenes et al., 2012).  

Den andre veien til endring i den kontekstuelle modellen, gjennom avklaring av 

forventninger, drives av at pasienten tror på terapeutens forklaring og dermed får en positiv 

forventning om at terapien skal hjelpe. De tre pasientene med tidligere negative erfaringer 

hadde i utgangspunktet ikke så høye forventninger til behandlingen, og for dem ser det ut til 

at den tredje veien til endring, gjennom spesifikke, målrettede tilnærminger, kom forut for 

den andre veien, slik det beskrives i temaet “Terapien har endret hvordan jeg forholder meg 

til problemene mine”. ACTs spesifikke fokus på nåtid, fremfor fortid, ble beskrevet som en 

lettelse for alle tre, og for de to dagbehandlings-pasientene ble mestring av to konkrete 

teknikker, SOAL og defusjon, trukket frem og beskrevet som vendepunkt i terapiforløpet. 

Også i studien til Bacon og medarbeidere (2014, s. 410) oppga seks av åtte informanter at 
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defusjon hadde vært til særlig nytte, og én av dem fortalte at defusjonsteknikken alene var 

verdt tiden brukt i behandling.  

At spesifikke faktorer kan bidra til økt tiltro og positive forventninger til 

behandlingen, beskrives i Wampolds kontekstuelle modell. En slik virkning av spesifikke 

faktorer ses også i en studie av par hvor mestring av ferdigheter i konflikthåndtering, regnet 

som en spesifikk faktor, predikerte økt tillit og optimisme til behandlingen uken etter (Tilden, 

Hoffart, Sexton, Finset & Gude, 2011). På en lignende måte kan vi tenke oss at pasientenes 

tiltro til behandlingen økte som følge av mestring av defusjon og SOAL-ferdighetene i denne 

studien. Vår oppfatning er at pasientene med mest langvarige og omfattende vansker, og mest 

tidligere terapierfaring, opplevde mest nytte av behandlingen. Dette gikk imot vår 

forventning om at ACT kunne bli for krevende eller komplisert for pasienter med mer 

omfattende vansker. I én kvalitativ studie ble pasienter med høyt symptomtrykk, i noen 

tilfeller, beskrevet å ha lite utbytte av ACT (Tyrberg, Carlbring, & Lundgren, 2017), men 

dette var ikke regelen. Flere studier indikerer at ACT kan være nyttig for pasienter med en 

alvorlig problematikk (Matoff, 2018; Butler et al., 2016; Bacon et al., 2014). I studien til 

Bacon og medarbeidere (2014) rapporterte seks av åtte psykosepasienter å ha dratt nytte av 

ACT i form av økt selvivaretakelse og hverdagsmestring, samt å bli mindre plaget av 

psykosesymptomer. I en studie fra 2018 konkluderte forfatterne med at ACT-gruppebaserte 

intervensjoner kan fasilitere en recovery-prosess for mennesker som strever med å mestre sin 

hverdag, og dermed øke deres livskvalitet (Ilvig, Kjær, Jones, Christensen & Andersen, 

2018). I nevnte studier, samt i denne studien, ble positivt utfall av terapien knyttet til bedret 

livskvalitet av pasienten, noe som presenteres som et utfallsmål i den kontekstuelle modellen.  

 De to pasientene med lite eller ingen tidligere terapierfaring var i utgangspunktet 

positive til å begynne i terapi, men visste ikke helt hvordan terapi fungerte eller hva de kunne 

forvente. Slik vi forstår dem, hadde de større implisitte forventninger om symptomlette enn 

de andre pasientene i utvalget, da de i større grad beskrev et mål eller ønske om å komme 

tilbake til en hverdag uten vanskene de søkte hjelp for. Terapeutene deres uttrykte derimot at 

symptomfrihet ikke var et kriterium for å kunne avslutte behandlingen, og snakket heller om 

bedring som en gradvis prosess som pasienten kunne fortsette på egenhånd etter avslutning. 

Det kan derfor virke som om enighet om mål og metode, en av komponentene i Bordins 

definisjon av arbeidsalliansen, ikke var helt etablert i disse terapiforløpene. Ulike 

forventninger og mål til behandlingen kan muligens ha begrenset virkningen av den andre 

veien til endring. Samtidig viser studier av terapiforløp med erfarne terapeuter at eksplisitt 

enighet om mål og metode ikke er en forutsetning for at pasienten vurderer alliansen som god 
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(Oddli & Rønnestad, 2012; Oddli, McLeod, Reichelt & Rønnestad, 2013), så lenge pasienten 

opplever behandlingen som relevant og som et samarbeid. Mål og metode behøver altså ikke 

nødvendigvis tematiseres direkte, men vi kan tenke oss at en underliggende uenighet, som 

ikke tas opp, kan virke negativt på pasientens vurdering av terapien. Et tegn til dette kan være 

at begge disse pasientene uttrykte en ambivalens eller usikkerhet knyttet til å skulle avslutte 

terapien, da de fremdeles hadde en del av de samme plagene og utfordringene som da de 

begynte i behandling. For disse kunne muligens en tydeligere dialog om mål og forventninger 

til terapien vært fordelaktig. I sine beskrivelser av endring vektla de ulike veier. Den ene 

beskrev terapien hovedsakelig som en kilde til bekreftelse og støtte, i tråd med hva hun selv 

opplevde at hun hadde mest behov for. For henne virket det som at selve relasjonen til 

terapeuten var det viktigste, og hun nevnte ingen spesifikke teknikker eller ferdigheter. En 

slik tilpasning av terapien, hvor ACT-spesifikke intervensjoner ikke vektlegges, kan ha vært 

en nødvendig og riktig tilpasning til denne pasientens preferanser. I en studie av hvordan 

terapeuter integrerer ACT og kortidsdynamisk terapi, erfarte terapeutene at ACT-teknikker 

ikke var nyttig for pasienter som først og fremst ønsket/trengte å bli validert (Matoff, 2018).  

Den andre pasienten snakket derimot i liten grad om relasjonen til terapeuten, men var 

opptatt av hva hun hadde lært av terapien. Psykoedukasjon og spesifikke teknikker ble 

fremhevet, da hun først og fremst ønsket å lære seg bedre måter å håndtere sine symptomer 

på i hverdagen. For henne var også elementer fra andre terapiretninger viktige, som måter å 

få økt innsikt og forståelse for årsakene til sine vansker. En integrativ tilnærming ser ut til å 

ha virket positiv for denne pasienten, noe som bringer oss videre til en diskusjon av mulige 

fordeler og ulemper ved integrasjon.  

 Fordeler og ulemper ved en integrativ tilnærming 

Terapeutene i vårt utvalg oppga alle å anvende flere terapiretninger i sin praksis, og vi 

oppfattet dem derfor som integrative terapeuter. Én beskrev seg eksplisitt som eklektiker og 

påpekte at hun ikke kjente større tilhørighet til én terapiretning fremfor en annen. Utvalget 

var slik sett naturalistisk, da en integrativ terapeutisk orientering er utbredt hos norske 

psykologer.  

Ifølge grunnleggerne av ACT skal modellen være tilstrekkelig i seg selv (Hayes et al., 

2012), men de fremmer å bruke modellen integrativt så lenge det gjøres i tråd med ACTs 

teoretiske grunnlag, RFT og kontekstuell funksjonalisme. En kritikk mot teoretisk 

integrasjon, er at det teoretiske grunnlaget til de ulike terapimodellene ikke nødvendigvis er 
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epistemologisk og ontologisk forenlig med hverandre, noe som i ytterste konsekvens kan føre 

til forvirring og/eller misforståelser hos både pasient og behandler. Vi kan se tegn til 

forvirring eller misforståelser i temaene “ACT tar tid å forstå” og “Jeg trenger å lære mer”, 

hos henholdsvis pasienter og terapeuter. Eksempelvis beskrev flere terapeuter å anvende ACT 

ved å hjelpe pasienten å akseptere vanskelige hendelser i fortid, og én terapeut beskrev at 

ACT handler om forpliktelse til seg selv og sine emosjoner. Innledningsvis i prosjektet var vi 

kritiske til en slik bred tolkning og integrativ anvendelse av ACT, men vi endret oppfatning 

underveis da vi så at terapeutenes fleksibilitet bidro til å imøtekomme pasientens preferanser.  

Noen av terapeutene i utvalget ga samtidig uttrykk for en usikkerhet og/eller 

ydmykhet i sin anvendelse av ACT, noe som tyder på at modellen oppleves kompleks. Dette 

vises også i en finsk studie hvor terapeutene som benyttet ACT følte seg mer sårbare og 

usikre sammenlignet med terapeutene som brukte CBT (Lappalainen et al., 2007). Å føle seg 

usikker og oppleve at man kan for lite, behøver derimot ikke bety at terapeuten gjør en 

dårligere jobb. Tvert imot kan profesjonell selvtvil korrelere positivt med utfall (Nissen-Lie, 

2017).  

Det kan diskuteres om det å anvende ACT integrativt kan bidra til en utvanning av 

sentrale og spesifikke begreper i ACT. Flere kvalitative studier av ACT peker på 

sammenblanding av sentrale begreper hos pasienter (Bacon et al., 2014; Tyrberg et al., 2017). 

Dette ser vi også tegn til i vår studie da noen pasienter eksempelvis forstod defusjon som en 

form for distraksjon, og aksept som en måte å unngå følelser. Aksept forstås i ACT slik det 

forstås innen oppmerksomt nærvær, hvor intensjonen er å anerkjenne at noe er, før man 

eventuelt velger å endre på det (Binder & Vøllestad, 2010). Begrepet forveksles lett med å 

skulle godta eller avfinne seg med en situasjon, som står i motsetning til endring. En 

tydelighet fra terapeutens side blir derfor særlig viktig i formidlingen av dette begrepet.  

Terapeutene i denne studien var alle erfarne, med bred terapeutisk kompetanse, noe 

som kan ha bidratt til en fleksibel og integrativ anvendelse av ACT. Terapeuter med mindre 

erfaring eller kompetanse, kan muligens ha større vansker med å tilpasse ACT til den enkelte 

pasient. En av fordelene som trekkes frem ved integrativ terapi er nettopp at 

handlingsrommet for individuell tilpasning blir større (Benum, Axelsen & Hartmann, 2013). 

Vi stiller derfor spørsmål til hvorvidt ACT kan være tilstrekkelig som terapeutisk modell i 

seg selv, slik grunnleggerne hevder, særlig i konteksten av offentlig psykisk helsevern.   

Prinsipperklæringen om evidensbasert praksis innebærer at behandling skal tilpasses 

pasientens preferanser, og en integrativ tilnærming er, slik vi ser det, en forutsetning for å 

kunne ivareta dette kravet i poliklinisk behandling. 
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4.3 Konklusjon og implikasjoner 

Samlet indikerer studiens resultater at ACT kan oppleves som en nyttig terapeutisk 

tilnærming av pasienter og terapeuter i konteksten av poliklinisk behandling ved et DPS.  

Pasientene i utvalget med mest langvarige og omfattende vansker, og mest tidligere 

terapierfaring, så ut til å ha opplevd størst nytte av ACT. Disse pasientene vektla spesifikke 

teknikker i ACT som noe nytt og annerledes, sammenlignet med tidligere terapiforløp. Dette 

funnet kan fremme en hypotese om at særlig pasienter med omfattende og langvarige vansker 

kan ha nytte av ACT-spesifikke teknikker. Grunnet lite tidligere forskning, og få informanter 

i denne studien, er det nødvendig med videre forskning på hvordan ACT oppleves av denne 

gruppen for å kunne si noe om implikasjoner av dette funnet for klinisk praksis. Både 

opplevelsesnære kvalitative studier, og kvantitativ forskning, vil her være viktige. Økt 

kunnskap om hvilke behandlingstilbud som er til nytte for disse pasientene er av stor 

betydning, da langvarige psykiske plager kan utgjøre en stor belastning både for den enkelte, 

pårørende og samfunnet for øvrig.  

Studien tyder samtidig på at spesifikke elementer ved ACT, som fokuset på nåtid 

fremfor fortid, kan gå imot forventningene til pasienter som først og fremst ønsker å finne 

årsaker, skape sammenheng og/eller bli kvitt sine vansker, representert av to av pasientene i 

utvalget. ACT passer således ikke for alle pasienter til enhver tid, og det er terapeutens ansvar 

å tilpasse behandlingen i møtet med den enkelte klient. Terapeutene i utvalget opplevde at 

ACT kunne tilpasses et bredt spekter av pasienter, og for dem så det ut til å ha vært en fordel 

å kunne anvende ACT integrativt og fleksibelt. Informantenes opplevelser viser samtidig til 

at noen av ACTs begreper kan være krevende å forstå, slik at tid og tydelighet fra terapeutens 

side blir viktig i formidlingen.  

ACT opplevdes særlig nyttig i dagbehandling, hvor modellen formidles gjennom 

ulike innfallsvinkler. Det kan tenkes at rammene ved et slikt behandlingstilbud er mer 

forenlig med ACTs fokus på erfaringsbasert behandling, og at det styrker pasientenes utbytte 

ved å tilby mer tid og tettere oppfølging. Studien viser også at ACT kan oppleves nyttig av 

terapeuter som del av et medisinfritt tilbud.  

Fem terapiforløp utgjør et lite utvalg, og videre studier bør fokusere på hvordan ACT 

oppleves i behandlingsforløp i ulike, mer spissede kontekster. Eksempelvis vil studier 

fokusert på ACT i dagbehandling, eller ACT i medisinfri behandling, fremme kunnskap om 

hvordan ACT best kan anvendes til nytte for pasienter i ulike kontekster i psykisk helsevern.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1:  

Semistrukturert intervjuguide, pasienter.  

Intervjuguiden er semi-strukturert, og skal fungere veiledende i intervjusituasjonen. Målet med guiden 

er å tilrettelegge for at informanten forteller fritt om sin egen opplevelse av terapiforløpet hen har vært 

i. Spørsmålene dekker noen tema vi tenker er sentrale, og skal fungere som utgangspunkt. For å 

oppmuntre informanten til å fortelle mer om noe, vil vi bruke “probes” og oppfølgingsspørsmål. Alle 

betraktninger som sier noe om personens opplevelse vil behandles som viktige, uavhengig av om det 

faller innunder temaene som er definert på forhånd. Rekkefølgen på tema og spørsmål er ikke fastlagt, 

og vil tilpasses den naturlige utviklingen i intervjuet. Intervjuguiden er utledet basert på det 

overordende forskningsspørsmålet, nemlig: ”Hvilke erfaringer har behandlere med aksept og 

forpliktelsesterapi (ACT), og hvordan opplever pasientene deres behandlingen?” 

 

Før oppstart av intervjuet; briefing: 

Takk informanten for deltagelse, presenter samtykkeskjema og gjennomgå skjema sammen med 

pasienten. 

Innledning: “Mitt navn er... (Hillevi eller Beate), og jeg er interessert i din opplevelse knyttet til 

terapiforløpet du har hatt ved Kongsberg DPS sammen med …(navn på terapeut).  Det er ingen svar 

som er riktige eller gale, det jeg  er interessert i er å høre om dine erfaringer og opplevelser. Anslått 

varighet på intervjuet er opptil en time. Om du trenger en pause under intervjuet så er det bare å si 

ifra. “ 

 

1. Bakgrunnsinformasjon: 

a. Alder og kjønn 

b. Når gikk du i terapi her ved Kongsberg DPS? 

c. Omtrent hvor mange timer hadde du/hvor lenge varte behandlingen? 

d. Har du gått i terapi tidligere? 

 

2. Innledningsspørsmål 

Hvis du skal gi en kort beskrivelse av den terapien du har gått i, hva vil du si da? 

 

3. Problemforståelse: 

a. Hva var det som gjorde at du oppsøkte hjelp? 

b. Hvilke tanker har du om hva som var årsaken til (bruk klientens ord)...? 

c. Hvordan oppfattet terapeuten din…(problemet ditt)? 

d. Hvordan var det for deg at han/hun forholdt seg til…(problemet ditt) på den måten? 

 

4. Endringsopplevelse: 

a. Syns du terapien hjalp? 

 Hvis den hjalp; Hva var det som gjorde at den hjalp? 



57 

 

 Mulig oppfølging: Var det noe terapeuten gjorde? 

a. Hvordan merket du at det begynte å skje en forandring? 

b. Var det noe du ikke synes var nyttig i terapien? 

 Mulig oppfølging: Var det noe terapeuten gjorde? 

 Avhengig av svar: Tok du det opp med terapeuten? 

 (her kan man godt bruke litt tid) 

 

d) Kan du fortelle om noen viktige øyeblikk i terapien? (vendepunkt, konkrete eksempler) 

-Mulig oppfølging: Hvordan opplevde du det? Kan du beskrive hendelsen (utdype) 

e) I løpet av tiden du gikk i terapi, skjedde det noe i livet ditt som var av betydning for 

terapien? 

-Mulig oppfølging: Hva hendte? Hvordan tror du dette påvirket terapien? 

 

5. Opprettholdelse av endring: 

a. Hvordan har du det nå? 

b. Har noe i livet ditt endret seg etter at du gikk i terapi? 

-Mulig oppfølging: Hva har endret seg? 

- Har andre nevnt at noe har endret seg? 

a. Forstår du problemene dine på en annen måte i dag enn før du begynte i terapien? 

 

6. Om ACT 

a. Ble du fortalt av terapeuten din at han/hun brukte elementer fra aksept- og 

forpliktelsesterapi (ACT)? 

 Mulig oppfølging: Hvilket inntrykk har du av denne terapiformen? 

    b) Hva synes du om denne terapien sammenliknet med (eventuelle) tidligere terapi(er)? 

    c) Bruker du noen av teknikkene du lærte i terapien i dag? 

    -Mulig oppfølging: Hvordan da? 

    d) Er det noe som du synes har vært spesielt hjelpsomt? 

    -Mulig oppfølging: På hvilken måte da? 

 

7.  Innledningsspørsmål gjentas (eventuelt) 

Nå som vi har snakket sammen en time; hvis du skal gi en kort beskrivelse av den terapien du har gått 

i, hva vil du si da? 

 

 

7. Annet 

a. Er det noe viktig jeg ikke har spurt om? 

-Mulig oppfølging: Utdype. 

 

 

Avslutning: 

-Hvordan har det vært å snakke om dette med meg idag? 

 

 

Takk igjen for deltagelse. 
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Vedlegg 2:  

Semistrukturert intervjuguide, terapeuter. 

Intervjuguiden er semi-strukturert, og skal fungere veiledende i intervjusituasjonen. Målet med guiden 

er å tilrettelegge for at informanten forteller fritt om sin egen opplevelse av terapiforløpet hen har vært 

i. Spørsmålene dekker noen tema vi tenker er sentrale, og skal fungere som utgangspunkt. For å 

oppmuntre informanten til å fortelle mer om noe, vil vi bruke “probes” og oppfølgingsspørsmål. Alle 

betraktninger som sier noe om personens opplevelse vil behandles som viktige, uavhengig av om det 

faller innunder temaene som er definert på forhånd. Rekkefølgen på tema og spørsmål er ikke fastlagt, 

og vil tilpasses den naturlige utviklingen i intervjuet. Intervjuguiden er utledet basert på det 

overordende forskningsspørsmålet, nemlig: ”Hvilke erfaringer har behandlere med aksept og 

forpliktelsesterapi (ACT), og hvordan opplever pasientene deres behandlingen?” 

 

Før oppstart av intervjuet; briefing: 

Takk informanten for deltagelse, presenter samtykkeskjema og gjennomgå skjema sammen med 

pasienten. 

Innledning: “Mitt navn er... (Hillevi eller Beate), og jeg er interessert i din opplevelse knyttet til 

terapiforløpet du har hatt ved Kongsberg DPS sammen med ... (navn på pasient). Det er ingen svar 

som er riktige eller gale, det jeg er interessert i er å høre om dine erfaringer og opplevelser. Anslått 

varighet på intervjuet er opptil en time. Om du trenger en pause under intervjuet så er det bare å si 

ifra. “ 

 

1.Bakgrunnsinformasjon: 

a. Alder og kjønn 

b. Hvor lenge har du jobbet her? 

c. Hva er din rolle eller din jobb i avdelingen i dag? 

d. Hvilken orientering/terapeutisk kompetanse/bakgrunn har du? Hvordan har du jobbet 

tidligere? 

 

2. Innledningsspørsmål 

Hvis du skal gi en kort beskrivelse av terapiforløpet med (pasientens navn), hva vil du si da? 

 

2. Problemforståelse: 

a. Hva tenker du om “-- -- -- ” problem? 

b. Hvordan jobbet du med «….»? 

c. Har du noen eksempler på hvordan du formidlet dette til pasienten? 
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d. Hvordan opplevde du at pasienten tok imot din forståelse av problemet? 

e. Hvordan tilpasset du terapien til hans/hennes/hens problem? 

 

3. Endringsopplevelse 

a. Opplevde du at terapien hjalp pasienten? 

b. Hva tenker du hjalp for henne/ham? 

c. Hva tenkte du var målet i denne behandlingen? 

d. Var det noe som var vanskelig/utfordrende i denne terapien? 

e. Kan du fortelle om noen viktige øyeblikk i terapien? (vendepunkt) 

f. Hva opplevde du som mest meningsfullt å jobbe med i denne terapien? 

g. Så du noen endring hos pasienten? (hva?) 

 

4. Om ACT 

a) Hva tenker du om ACT? 

-Mulig oppfølging: Hvordan da? Kan du si noe mer om det? 

b) Har du brukt noen spesifikke intervensjoner fra ACT? 

-Mulig oppfølging: Hvilke? Hvordan var dette for deg? 

e) Har ACT påvirket ditt syn på psykisk helse/lidelse? 

-Mulig oppfølging: Hvordan da? 

f) Har det å lære ACT betydd noe for deg personlig? 

-Mulig oppfølging: Hvordan da? 

 

Annet 

Nå går vi mot slutten av intervjuet, er det noe viktig jeg ikke har spurt om som du 

ønsker å fortelle før vi runder av? 

 

Tusen takk for at du stilte opp! 
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Vedlegg 3: 

Samtykkeskjema, pasienter.  

“Terapeuter og pasienters erfaringer med ACT 

(Aksept- og forpliktelsesterapi) - en kvalitativ studie”. 
 

 

Bakgrunn og formål 

Vi er to studenter fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo som skal skrive vår hovedoppgave 

om klienter og terapeuters opplevelse av terapi med elementer fra aksept- og forpliktelsesterapi 

(ACT). Kongsberg DPS innførte ACT som terapimetode i 2016 og vi har i den anledning blitt invitert 

til å gjøre denne studien ved dette DPSet. 

 

Problemstillingen vår er:”Hvilke erfaringer har behandlere ved et DPS med bruk av aksept og 

forpliktelsesterapi, og hvordan opplever pasientene deres behandlingen?” Studien vår går ut på å 

intervjue pasienter og behandlere hver for seg, med fokus på deres erfaringer med terapi og 

opplevelsen av deres felles terapiforløp. Intervjuene vil etterpå bli analysert ved hjelp av en kvalitativ 

metode. 

 

Forskningsprosjektet er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) og Personvernombudet 

ved Vestre Viken. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Om du takker ja til å delta i studien vil det innebære å møte til et intervju på ca. 1 time ved Kongsberg 

DPS. Vi vil sammen med deg finne frem til en dag og tidspunkt som passer. 

 

Vi er interessert i din opplevelse av terapien og erfaringer med din terapeut. Det er ingen “riktige” 

eller “gale” svar i slike intervju. 

 

For å kunne gjennomføre studien er vi avhengig av at terapeuten din kan fortelle om terapiforløpet 

ditt. Dette innebærer at informasjon om ditt liv og bakgrunn, dine problemer, spesifikke hendelser fra 

terapiforløpet og andre opplysninger som er relevant for behandlingsforløpet ditt kan deles av 

terapeuten i intervjuet. Denne informasjonen er underlagt taushetsplikten, så vi trenger ditt samtykke 

til at terapeuten kan fritas fra taushetsplikten under intervjuet. 

 

 

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. 

Intervjuene vil bli tatt opp med lydopptaker, og skrevet ned uten personopplysninger (navn, stedsnavn 



61 

 

etc.) så raskt som mulig etter dette. Deretter slettes opptakene som inneholder sensitiv 

informasjon.  Transkripsjonen skjer i lokalene til Kongsberg DPS, slik at ingen personsensitive 

opplysninger vil bli tatt med ut av Vestre Vikens lokaler. Det anonymiserte transkriptet vil videre 

oppbevares i et låst skap i lokalene til Universitetet i Oslo, der kun prosjektgruppen (oss og vår 

veileder Marit Råbu) har tilgang. 

 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Listen med personopplysninger (navn, 

telefonnummer og mailadresse) vil bli lagret på en minnepinne som oppbevares på Kongsberg DPS. 

 

Du vil ikke være identifiserbar i den ferdige oppgaven, men vi kommer til å ha med enkelte sitater fra 

intervjuene som nødvendigvis vil være gjenkjennelig for den som har kommet med utsagnet. 

 

Hovedoppgaven skal leveres i april 2019. Etter vurdering av sensorene vil hovedoppgaven presenteres 

på universitetets interne publiseringsportal DUO. Vi kommer også til å sende oppgaven elektronisk til 

alle deltakere. Personopplysninger vil videre lagres inntil 31. desember 2019, og så slettes. Dette er 

for å ha mulighet til å kunne skrive en vitenskapelig artikkel basert på studien i ettertid. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. 

Dette vil i så fall ikke få noen konsekvenser. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli 

slettet. Dersom du trekker deg, vil også din terapeuts opplysninger om deg og informasjon om deres 

felles terapiforløp bli slettet fra studien. 

 

 

Skriv under på neste side for å gi ditt samtykke til å delta. 

 

 

Med vennlig hilsen, 
 

 

Hillevi Herrestad og Beate Duus Wetteland 

 

 

 

Skulle du senere ønske å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte: 

Prosjektleder og fagrådgiver ved Kongsberg DPS, Heidi Gjerde på heidi.gjerde@vestreviken.no eller 

på  92250910. 

Psykologstudenter Hillevi Herrestad på hillevih@student.sv.uio.no eller på  (+47) 

959 00 217, eller Beate Duus Wetteland på b.d.wetteland@psykologi.uio.no eller på (+47) 46427292. 
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Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

Jeg samtykker til at min terapeut kan delta i studien og dele informasjon om mitt terapiforløp 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

Tusen takk for din deltakelse! 
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Vedlegg 4:  

Samtykkeskjema, terapeuter.  

“Terapeuter og pasienters erfaringer med ACT 

(Aksept- og forpliktelsesterapi) -en kvalitativ studie”. 
 

 

Bakgrunn og formål 

Vi er to studenter fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo som skal skrive vår hovedoppgave 

om pasienter og terapeuters erfaringer med bruk av aksept og forpliktelsesterapi (ACT). I anledning at 

Kongsberg DPS implementerte ACT som helhetlig behandlingstilnærming i 2016 har vi blitt invitert 

til å gjennomføre denne studien hos dere.   

 

Problemstillingen vår er som følger:”Hvilke erfaringer har behandlere ved et DPS med bruk av 

aksept- og forpliktelsesterapi, og hvordan opplever pasientene deres behandlingen?” For å belyse 

denne problemstillingen ønsker vi å gjennomføre intervjuer med pasienter og terapeuter med fokus på 

deres felles terapiforløp. Intervjuene vil transkriberes og analyseres med bruk av kvalitative metoder. 

 

Forskningsprosjektet er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) og Personvernombudet 

ved Vestre Viken. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Om du velger å delta i studien vil det innebære å møte til et intervju med en varighet på ca. 1 time i 

lokalene til Kongsberg DPS på dagtid. Vi vil sammen med deg finne frem til en dag og et tidspunkt 

som passer. 

 

Spørsmålene i intervjuet tar sikte på å skape en åpen dialog omkring dine erfaringer fra terapirommet 

og din fortolkning av disse. Det er din opplevelsen av terapiforløpet som er i fokus, og det er ingen 

“riktige” eller “gale” svar i slike intervju. 

 

Vi har i forkant av intervjuet innhentet samtykke fra din pasient om at taushetsplikten din knyttet til 

pasientens terapiforløp hos deg oppheves i forbindelse med studien. Dette innebærer at informasjon 

om pasientens liv og bakgrunn, pasientens problemer, spesifikke hendelser fra terapiforløpet og andre 

opplysninger som er relevant for behandlingsforløpet hos deg kan deles i intervjuet. Pasienten vil også 

i sitt intervju fortelle om sine erfaringer med deg som terapeut. 
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Hva skjer med informasjonen om deg? Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik 

som beskrevet i hensikten med studien. Intervjuene vil bli tatt opp med lydopptaker, og skrevet ned 

uten personopplysninger (navn, stedsnavn etc.) så raskt som mulig etter dette. Deretter slettes 

opptakene som inneholder sensitiv informasjon.  Transkripsjonen skjer i lokalene til Kongsberg DPS, 

slik at ingen personsensitive opplysninger vil bli tatt med ut av Vestre Vikens lokaler. Det 

anonymiserte transkriptet vil videre oppbevares i et låst skap i lokalene til Universitetet i Oslo, der 

kun prosjektgruppen (oss og vår veileder Marit Råbu) har tilgang.   

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Listen med personopplysninger (navn, 

telefonnummer og mailadresse) vil bli lagret på en minnepinne som oppbevares på Kongsberg DPS. 

 

Du vil ikke være identifiserbar i den ferdige oppgaven, men vi kommer til å ha med enkelte sitater fra 

intervjuene som nødvendigvis vil være gjenkjennelig for den som har kommet med utsagnet. 

 

Hovedoppgaven skal leveres i april 2019. Etter vurdering av sensorene vil hovedoppgaven presenteres 

på universitetets interne publiseringsportal DUO. Vi kommer også til å sende oppgaven elektronisk til 

alle deltakere. Personopplysninger vil videre lagres inntil 31. desember 2019, og så slettes. Dette er 

for å ha mulighet til å kunne skrive en vitenskapelig artikkel basert på studien i ettertid. 

 

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. Dersom pasienten din trekker seg, vil 

også dine opplysninger om pasienten og deres felles terapiforløp bli trukket fra studien. 

 

Skriv under på neste side for å gi ditt samtykke til å delta. 

 

 

Med vennlig hilsen, 
 

Hillevi Herrestad og Beate Duus Wetteland 
 

Skulle du senere ønske å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte: 

 

Prosjektleder og fagrådgiver ved Kongsberg DPS, Heidi Gjerde på heidi.gjerde@vestreviken.no eller 

på  922 50 910. 

Psykologistudent Hillevi Herrestad på hillevih@student.sv.uio.no eller på 

(+47) 959 00 217 

Psykologistudent Beate Duus Wetteland på b.d.wetteland@psykologi.uio.no eller på 

(+47) 464 27 292. 
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Samtykke til deltakelse i studien 

“Terapeuter og pasienters erfaringer med ACT (Aksept- og forpliktelsesterapi) - en kvalitativ studie” 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

Tusen takk for din deltakelse! 
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Vedlegg 5: 
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70 

 

Vedlegg 6: 
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