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It is the way you lean to me 

and the way I lean to you, as if 

we are each other’s prevailing; 

how we connect along our shores, 

the way we are tidal islands 

joined for hours then inaccessible, 

I’ll go for that, and smile when I 

pick sand off myself in the shower. 

The way I am an inland loch to you 

when a clatter of white whoops and rises 

It is the way Scotland looks to the South,  

the way we enter friends’ houses 

to leave what we came with, or flick 

the kettle’s switch and wait. 

This is where I want to live, 

close to where the heart gives out, 

ruined, perfected, an empty arch against the sky where 

birds fly through instead of prayers 

while in Hoy Sound the ferry’s engines thrum 

this life this life this life. 

 

Utdrag fra diktet «Orkney/This is Life» av Andrew Greig  

delt av en informant i forbindelse med intervju 
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Sammendrag 

Navn: Caroline Midttun Rostrup                  

Tittel: «Å bruke seg selv på helt nye måter» - Psykologer i internasjonalt psykisk helsearbeid 

Veileder: Nora Sveaass                                     

Bakgrunn og formål: Det er først i senere år at psykologer har begynt å delta i internasjonalt 

psykisk helsearbeid. Forskningen har studert hjelpearbeidere mer generelt, med et fokus på 

etiske dilemmaer og stressreaksjoner. Dermed er det begrenset forskning på psykologer som 

faggruppe. Formålet for hovedoppgaven er å utforske hvordan det er å være psykolog i dette 

feltet, og hvordan psykologer erfarer arbeidet, egen profesjonell rolle og identitet. 

Forskningsspørsmål: Hvordan er det å være psykolog i internasjonalt hjelpearbeid og 

hvordan utfordres psykologrollen ute i felt?                          

Metode: Studien bygger på kvalitative intervjuer med åtte nordiske psykologer som har 

jobbet i internasjonalt psykisk helsearbeid. Jeg har selv gjennomført datainnsamlingen. Blant 

informantene er det seks kvinner og to menn. De har jobbet internasjonalt i ulike faser av sin 

karriere og i ulikt omfang. Intervjuene ble analysert ved bruk av tematisk analyse. 

Resultater: Analysen resulterte i tre hovedtemaer; Motivasjon, mening og emosjonelle 

utfordringer, Profesjon- og rolleforståelse og Klinisk praksis i felt. Til sammen har de tre 

hovedtemaene 13 undertemaer.          

Konklusjon: Funnene fra studien tyder på at psykologer i internasjonalt psykisk helsearbeid 

opplever arbeidet meningsfullt, faglig utviklende og utfordrende. Psykologene drives av 

spenningssøking, globalt engasjement og av et ønske om å være til hjelp. Studien viser at 

psykologer kan kjenne på stressreaksjoner og ensomhet, men at de benytter seg av sin 

fagkunnskap i møte med personlige og profesjonelle utfordringer. Psykologene opplever å 

være til hjelp, selv om de også stiller spørsmål ved hvilke faglige metoder som er nyttige i 

internasjonalt hjelpearbeid. Internasjonalt psykisk helsearbeid fordrer at psykologen har et 

samfunnsperspektiv i møte med klienter og lokalsamfunn, og de kan oppleve å måtte ta på seg 

roller de ikke er kjent med. Psykologene reflekterer over hvordan vestlige psykologiske 

forståelsesmodeller kan anvendes i ukjente kulturer og lokalsamfunn. De beskriver både 

hvordan de blir gitt mye makt ved å bli tildelt en ekspertrolle på psykisk helse, men også at 

det skapes tvil om deres faglighet. Psykologene møter faglige, arbeidsrelaterte og personlige 

utfordringer i internasjonalt psykisk helsearbeid. Gjennom dette utfordres og forhandles deres 

syn på profesjonsrollen, fagutøvelsen, etikk og egne verdier og holdninger.  
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1 Introduksjon  

De siste årene har det blitt et større fokus på psykisk helse i internasjonalt hjelpearbeid 

(Cherepanov, 2017; Jacobs, 2007; Siem, 2016). Forskningen tyder på at humanitære kriser og 

krig gir økte psykiske vansker i de grupper i befolkningen som utsettes for slike hendelser 

(Eriksson, Kemp, Gorsuch, Hoke, & Foy, 2001; Jong, 2011; Steel et al., 2009; Tol et al., 

2012). Erfaringer fra krig og uroligheter på Balkan, i Kambodsja, Midtøsten og Latin-

Amerika, har økt bevisstheten om behovet for arbeid med psykisk helse i internasjonalt 

hjelpe- og utviklingsarbeid (Jacobs, 2007; Meyer & Morand, 2015). Humanitære kriser, krig 

og konflikt skjer oftere i det globale sør enn det globale nord, og i det som defineres som lav- 

og middelinntektsland (ALNAP, 2018, s. 12; United Nations Peacekeeping, u.d.). Politisk 

ustabilitet, svak statsforfatning og manglende infrastruktur kan mange steder gjøre ekstern 

hjelp nødvendig. I 2015 ble FNs Utviklingsmål vedtatt, og psykisk helse inngår for første 

gang i en global agenda (United Nations General Assembly, 2015). Verdens 

helseorganisasjon understreker i ‘Mental Health Action Plan 2013–2020’ behovet for å styrke 

psykiske helsetjenester globalt (Siem, 2016; World Health Organization, 2013).  

Årlig drar mange tusen hjelpearbeidere ut for å bidra med faglig kompetanse og konkret 

arbeid i kriserammede områder (ALNAP, 2018; Harry & Dodd, 2016; Stoddard, Harmer, & 

Haver, 2011). Psykologer og annet psykisk helsepersonell er en relativ ny faggruppe i feltet 

(Ager & Loughry, 2004; Aubé, 2011; Cherepanov, 2017). Psykologer reiser ut for å lede 

psykiske helsetjenester, øke tverrfaglig kompetanse og drive psykologisk behandling i krise- 

og krigsutsatte områder (Aubé, 2011). Noen av disse psykologene kommer fra Norden. Som 

psykologistudent og med stort engasjement for internasjonale spørsmål, har jeg ønsket å sette 

fokus på psykologer i internasjonalt helsearbeid. Med utgangspunkt i intervjuer av åtte 

nordiske psykologer om deres arbeid, ønsker jeg å utforske psykologers erfaringer med 

psykisk helsearbeid i det internasjonale feltet. Hvordan er det å være psykolog i internasjonalt 

psykisk helsearbeid? Hvordan reflekterer de over det å arbeide i skjæringspunktet mellom 

bistandsarbeid og terapeutisk arbeid? Hvordan kan de ha nytte av det de kan som psykologer?  

Innledningsvis vil jeg gi en kort presentasjon av feltet med vekt på hvordan forholdene i 

internasjonalt hjelpearbeid kan være for helsepersonell generelt og psykologer spesielt, og 

redegjøre for hva internasjonalt psykisk helsearbeid er. 
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1.1 Presentasjon av feltet  

1.1.1 Psykisk helsepersonell og psykisk helsetilbud  

Ifølge Kakuma et al. (2011) er det et globalt underskudd på over 1 million psykisk 

helsepersonell, definert som psykologer, psykiatere og annet helsepersonell spesialisert i 

psykisk helse. Det er store landvariasjoner når det gjelder forholdet mellom innbyggertall og 

tilgjengelig personell. Lavinntektsland har gjennomsnittlig én psykisk helsearbeider per 

100.000 innbyggere, mens høyinntektsland gjennomsnittlig har 72 per 100.000. Globalt er det 

færre enn 1.27 psykologer per 100.000 innbyggere (Kakuma et al., 2011; World Health 

Organization, 2018). Tallene inkluderer ikke ufaglærte utøvere, som bidrar i psykisk 

helsearbeid der det mangler fagutdannede (Singla et al., 2017). Ifølge Inter-Agency Standing 

Committee (IASC, 2007, 2010) skal psykiske helsetjenester iverksettes under ledelse av 

psykisk helsepersonell. Det er derfor stort behov for ekstern assistanse av psykisk 

helsepersonell, slik som psykologer, i krise- og konfliktområder.  

Internasjonale hjelpearbeidere, inkludert helsepersonell, er individer som ikke kommer fra 

landet de arbeider i (Stoddard et al., 2011). Organisasjoner som bidrar med hjelpetiltak 

arbeider både i tidligere og nåværende konfliktområder, som Jemen, Sør-Sudan, Myanmar og 

Midtøsten, i land som utsettes for epidemier og miljøkatastrofer, og i flyktningeleirer 

(Cardozo & Salama, 2001, s. 242; IFRC, u.d.; MSF, u.d.). Hjelpearbeidere i slike situasjoner 

er utsatt for miljømessige, arbeidsrelaterte og psykologiske belastninger (Cherepanov, 2017). 

Områdene de befinner seg i kan være utrygge. Arbeidsmiljøet kan være hektisk og 

utfordrende, der oppgavene står i kø og ressursene er begrenset. De møter ofte store udekkede 

behov for helsehjelp og arbeider med alvorlig traumatiserte klienter (Aubé, 2011; Curling & 

Simmons, 2010; Hunt, 2008). Hjelpearbeidere kan også være direkte mål for voldshandlinger 

(Stoddard, Harmer, & DiDomenico, 2009). Dette kan utfordre deres humanitære verdier og 

profesjonsetiske holdninger og standpunkt (Cherepanov, 2017). 

1.1.2 Internasjonalt psykisk helsearbeid   

‘Mental Health and Psychosocial Support’ (MHPSS) er begrepet som brukes for å beskrive 

helsehjelp fokusert på psykiske og psykososiale forhold i krise eller konfliktrammede 

områder (Meyer, 2013). MHPSS forstås som ethvert tiltak med mål om å beskytte eller styrke 
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psykososial velvære, og/eller forebygge eller behandle psykiske lidelser (IASC, 2007). 

MHPSS-begrepet favner bredt, og inkluderer psykoterapeutiske intervensjoner, sosiale og 

forebyggende tiltak (Rehberg, 2015). Inter-Agency Standing Committee (IASC, 2007), et 

samarbeidsorgan mellom transnasjonale organisasjoner som FN, og ikke-statlige 

organisasjoner, har utarbeidet retningslinjer for implementering av MHPSS i akutte og 

humanitære situasjoner. Retningslinjene definerer hvem som bør involveres i arbeidet og hva 

slags tjenester som bør tilbys ulike grupper. MHPSS skal være forankret i 

menneskerettigheter, og ha et holistisk perspektiv på psykisk helse. IASC (2007) setter fokus 

på etikk, individets beskyttelse og rettsvern, sensitivitet til kultur og livssyn, og å ikke gjøre 

skade. Retningslinjene vektlegger spesielt kunnskapsopplæring, sosiale og familierettede 

tiltak, og psykologisk behandling til mennesker med alvorlige vansker (IASC, 2007, 2010). I 

Norge har Askeland og Døhlie (2006) redegjort for sosialt arbeid i en global sammenheng. 

Det foreligger også retningslinjer og etiske standarder for alt humanitært arbeid (Sphere 

Association, 2018).  

Samtidig som det er enighet om behovet for internasjonalt psykisk helsearbeid, er det likevel 

uenighet om hvilke psykologiske og psykososiale intervensjoner som bør iverksettes under 

ulike forhold (Ager, 2008; Tol et al., 2011). I tillegg er forskere og praksisfelt uenige om 

hvorvidt psykososiale eller traumefokuserte intervensjoner er å foretrekke (Miller & 

Rasmussen, 2010; Silove, 2005; Ventevogel, 2018). Det skyldes blant annet at det er 

vanskelig å gjennomføre randomiserte kontrollerte studier, og at feltet mangler klare 

evalueringsmetoder (Singla et al., 2017; Tol & van Ommeren, 2012). Intervensjoner som er 

tilpasset kontekst, kulturforskjeller og risikofylte forhold, beskrives som hindringer for å 

kunne generalisere MHPSS-studier (Blanchet et al., 2017). Likevel vektlegges tilpasning til 

kulturell og religiøs kontekst som utslagsgivende for hvor vellykkede tiltakene er (Bangpan, 

Dickson, Felix, & Chiumento, 2017; IASC, 2010). Studier av psykologiske intervensjoner 

dominerer forskningsfeltet (Blanchet et al., 2017; Tol et al., 2011). Det er færre studier av 

psykososiale tiltak, og ifølge Blanchet et al. (2017) er disse oftere metodisk svake. Dette til 

tross for at psykososiale tiltak i praksis er mer utbredt (Blanchet et al., 2017). En nylig 

kvantitativ studie av psykososiale tiltak for syriske ungdommer fant moderate til svake 

effekter på psykisk helse (Panter-Brick et al., 2018). Metastudier har vist at fellesfaktorer og 

spesifikke terapeutiske elementer som emosjonelle, kognitive og interpersonlige teknikker har 

effekt i lav- og middelinntektsland. Dette gjelder også når de gis av helsepersonell uten 
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utdanning i psykisk helse (Johns, Power, & McLachlan, 2018; Singla et al., 2017; van 

Ginneken et al., 2013).  

En tilknyttet debatt er om det er hensiktsmessig med fokus på vestlige biomedisinske 

forståelsesmodeller og diagnostisering i ikke-vestlige land (Pupavac, 2004; Schauer & 

Schauer, 2010). Pupavac (2002, 2004) utfordrer modellen for internasjonalt psykisk 

helsearbeid, og stiller spørsmål ved vestens syn på lidelse og hvordan det er å leve i 

krisesituasjoner. Hun mener feltet preges av en antagelse om kausalitet; traumatiske 

opplevelser gir psykiske symptomer, som igjen gir dysfunksjon i en befolkning. For å bryte 

spiralen kreves, ifølge en slik tenkning, ekstern hjelp. Vestlige donorland har et 

patologiserende blikk på andre befolkninger, noe som skaper depersonalisering og 

disproporsjonale maktforhold (Pupavac, 2001, 2002, 2004). Ifølge Pupavac (2001, 2002, 

2004) gjør dette at psykisk helsearbeid kan bli en form for kulturell imperialisme. Rehberg 

(2015) ser dette i sammenheng med IASC (2007), og er enig Pupavacs kritikk av vestlige 

forståelsesmodeller. Samtidig stiller forfatteren seg spørrende til at befolkninger alltid sees på 

som homogene og traumatiserte (Rehberg, 2015). Pupavac setter likevel søkelys på etiske 

problemstillinger ved vestlige aktørers og psykologers engasjement i andre land. Det er med 

utgangspunkt i slike spørsmål jeg ønsker å utforske psykologers erfaringer og forutsetninger i 

internasjonalt helse- og hjelpearbeid. 

1.2 Forskningsspørsmål  

Jeg oppdaget tidlig i arbeidet med min hovedoppgave at det er forsket lite på psykologer som 

yrkesgruppe i internasjonalt hjelpearbeid, selv om det er fokus på hjelpearbeidere generelt og 

deres erfaringer med arbeidet og deres psykiske helse (Aubé, 2011). Denne hovedoppgaven 

har som mål å sette fokus på psykologer som profesjonsgruppe, og på den måten gi et bidrag 

til forskningsfeltet. Jeg har intervjuet åtte nordiske psykologer som har deltatt og engasjert seg 

i internasjonalt psykisk helsearbeid, og stilt spørsmål om deres erfaringer fra arbeid som 

psykologer i humanitært- og utviklingsrettet arbeid.  

Mitt forskningsspørsmål er: «Hvordan er det å være psykolog i internasjonalt hjelpearbeid og 

hvordan utfordres psykologrollen ute i felt?». 

Jeg ønsker å utforske hva som har betydning for psykologer i det internasjonale helsearbeidet. 

Hva brakte dem inn i feltet? Hvordan uttrykker og forstår de sine erfaringer og tanker knyttet 
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til personlig engasjement og profesjonelt arbeid? Som fagpersoner går psykologene vekk fra 

kjente arbeidsmiljøer og arbeidsfelt og inn i nye sammenhenger. Hvilke erfaringer med 

identiteten som psykolog vil et slikt skifte i arbeidsfelt gi? Hva opplever de som spesielt 

utfordrende og hvordan håndterer de dette? For å hjelpe meg spesielt i analysearbeidet, valgte 

jeg følgende konkrete spørsmål som tillegg til forskningsspørsmålet:   

- Hvilke faglige, etiske og personlige utfordringer trekkes frem av psykologene?  

- Hva slags refleksjoner har den enkelte psykolog om personlig engasjement og 

arbeid internasjonalt? 

- Hvordan utfordres psykologrollen og profesjonell identitet i møte med 

internasjonalt psykisk helsearbeid? 

I humanitært arbeid har psykologer ofte oppdraget med å implementere og lede 

helsefremmende tiltak, og styrke psykisk helse hos andre hjelpearbeidere. Et videre spørsmål 

er hvem som da har ansvaret for psykologens psykiske helse.  

1.2.1 Hovedoppgavens struktur  

I kapittel 2 vil jeg gjøre rede for hva forskningsfeltet har studert og utforsket om 

internasjonale hjelpearbeidere generelt og psykologer spesielt. I tillegg vil jeg klargjøre 

teoretiske perspektiver som er relevante i forståelse av datamaterialet, resultater og videre 

drøfting. Kapittel 3 omhandler metode, der jeg redegjør for mitt vitenskapsteoretiske syn, 

forskningsprosessen og mitt valg av tematisk analyse som analysemetode. I kapittel 4 

fremstiller jeg resultatene fra analysen av intervjuene, før jeg diskuterer disse opp mot teori 

og empiri i kapittel 5. Avslutningsvis vil jeg i kapittel 6 redegjøre for metodiske utfordringer 

og legge frem forslag til tiltak og videre forskning  
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2 Bakgrunn for studien 

Det finnes en rekke studier av hjelpearbeidere i konfliktområder med fokus på deres 

stressreaksjoner og forebyggende tiltak for å hindre psykiske vansker (Cardozo et al., 2012; 

Curling & Simmons, 2010). Mens slike undersøkelser gjerne har anvendt kvantitative 

metoder, har studier med kvalitativ tilnærming sett på etiske og erfaringsrelaterte 

betraktninger ved arbeidet (Hunt, 2008; Hunt, Schwartz, Sinding, & Elit, 2014; McCormack, 

Joseph, & Hagger, 2009; Schwartz et al., 2010). Forskning på hjelpearbeidere studerer 

hovedsakelig hjelpearbeidere uten å spesifisere faggruppene (Cardozo et al., 2012; Eriksson et 

al., 2001). Der helsepersonell løftes frem, er fokus gjerne på leger og sykepleiere (Hunt, 

2008). Det synes dermed å være begrenset forskning på psykologer som faggruppe.  

Psykologers arbeid med psykiske følger av krig og brudd på menneskerettigheter inkluderer å 

møte klienters traumatiske opplevelser, samt arbeide med kontekst og juridiske forhold 

(Health and Human Rights Info, 2014). Aubé (2011) har skrevet om sine erfaringer som 

psykolog internasjonalt, med spesielt fokus på fagetikk. Cherepanov (2017) skriver om etikk 

og belastninger for internasjonalt psykisk helsepersonell. Norsk psykologforening har 

intervjuet psykologer som har arbeidet internasjonalt (Halvorsen, 2014; Nilsen, 2008). Det er 

likevel lite forskningsbasert kunnskap om hvordan psykologer reflekterer over sine erfaringer 

og eget engasjement i internasjonalt helsearbeid. I dette kapittelet vil jeg redegjøre for 

forskning på hjelpearbeidere i internasjonalt hjelpearbeid. Deretter vil jeg gjøre rede for 

teoretiske perspektiver som er relevant for hovedoppgaven. Det er verdt å understreke at 

forskningen jeg viser til ikke har omfattet psykisk helsepersonell spesifikt. Den vil derfor ikke 

nødvendigvis ha overføringsverdi til mitt forskningsspørsmål, selv om en del av mekanismene 

kan antas å gjelde for alle hjelpearbeidere. For å kunne relatere funn fra denne studien til 

tidligere forskning, er det nødvendig å gjøre rede for forskningsfeltet.  

2.1 Tidligere forskning 

2.1.1 Stressbelastninger i hjelpearbeid 

Flere forskere har vist interesse for hjelpearbeideres psykiske helse og stressorer de utsettes 

for (Danieli, 2001, s. 384). Interessen har gitt grobunn til et eget fagfelt innenfor arbeid- og 

organisasjonspsykologi kalt ‘Humanitarian Work Psychology’. Det fokuserer blant annet på 
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forberedelse av hjelpearbeidere, stressbelastninger og symptomer i etterkant av internasjonalt 

arbeid (Cardozo et al., 2012; Connorton, Perry, Hemenway, & Miller, 2012; Eriksson et al., 

2001; Harry & Dodd, 2016). Forskning på resiliens og arbeidsrisiko har identifisert en rekke 

faktorer som påvirker hjelpearbeideres psykiske helse og tilfredshet ved arbeidet (Danieli, 

2001, s. 385). En litteraturstudie av Connorton et al. (2012) basert på 17 studier, fant at 

hjelpearbeidere sammenlignet med øvrig befolkning opplever økte traumereaksjoner, og i 

større grad får symptomer på depresjon, angst og posttraumatisk stresslidelse. De vanligste 

stressorer som hjelpearbeidere utsettes for er farlige situasjoner, trusler eller forfølgelse, 

angrep mot arbeidssted eller hjem og fiendtlighet fra lokal befolkning (Connorton et al., 

2012). Studiene som inngikk i litteraturstudiet nevner også at hjelpearbeidere opplever 

sekundær traumatisering gjennom å se eller være kjent med andres traumatiske erfaringer 

(Connorton et al., 2012). I sin studie av indiske hjelpearbeidere som blant annet arbeidet 

psykososialt, fant Shah, Garland og Katz (2007) at hjelpearbeiderne kan oppleve sekundær 

traumatisering.  

Curling og Simmons (2010) sammenlignet to undersøkelser gjort av en stor internasjonal 

humanitær organisasjon i 2003 og 2009 med fokus på arbeidsrelaterte stressfaktorer. Til 

sammen responderte nesten 4000 nasjonale og internasjonale hjelpearbeidere. Spesielt 

fremtredende stressfaktorer var arbeidsmengde og arbeidstider, hjelpearbeideres mulighet til å 

oppnå målsetninger, mulighet til å delta i beslutningsprosesser, og politiske, økonomiske og 

sosiale forhold i landet (Curling & Simmons, 2010). Også konflikter med kolleger, relasjon til 

ledelse, byråkratiske utfordringer, opplevelse av hjelpeløshet, og nødvendigheten av å være 

politisk nøytral er stressfaktorer som hjelpearbeidere står overfor (Ehrenreich & Elliot, 2004).  

Cardozo et al. (2012) gjennomførte en longitudinell studie av 154 hjelpearbeidere, og fant at 

rapporterte symptomer på angst og depresjon økte etter utenlandsopphold. Kronisk stress 

under oppholdet og tidligere psykisk lidelse økte risiko for utvikling av symptomer, mens 

sosial støtte, sterkere motivasjon og positiv vurdering av utsenderorganisasjoner var assosiert 

med lavere symptomer (Cardozo et al., 2012). Eriksson et al. (2009) fant at sosial støtte og 

opplevd støtte fra organisasjon er beskyttende faktorer for hjelpearbeidere som opplever høyt 

arbeidsstress og kaotiske forhold. Som en oppsummering viser forskningen at hjelpearbeidere 

i det internasjonale feltet utsettes for en rekke miljømessige og psykiske stressorer, og har økt 

risiko for å utvikle psykiske vansker. Det er funnet flere beskyttende faktorer som kan bidra 

til resiliens og utholdenhet i arbeidet for den enkelte hjelpearbeider.   
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Vi vet likevel lite om hvordan hjelpearbeidere reflekterer og skaper mening fra møter med 

mennesker som er utsatt for traumatiske hendelser, under forhold der de samtidig er utsatt for 

trussel (McCormack & Joseph, 2013). Med utgangspunkt i intervjuer av to hjelpearbeidere 

med lang fartstid i feltet, fant McCormack og Joseph (2013) at de opplevde selvtvil, skam og 

reflekterte over moralske dilemmaer etter utenlandsoppdrag. Hjelpearbeiderne trengte tid til å 

rekonstruere en positiv selvforståelse og skape mening fra traumeerfaringene (McCormack & 

Joseph, 2013). Ved hjemkomst kan reintegrering til familie og samfunn være utfordrende. 

Hjelpearbeidere kan oppleve at familie og venner ikke er interesserte i å lytte eller forstår det 

de har opplevd (McCormack & Joseph, 2013; McCormack et al., 2009). Danieli (2001, s. 

385) benevner dette som «homecoming stress» eller «konspirasjon av taushet».  

2.1.2 Etiske utfordringer hjelpearbeideren møter  

Flere kvalitative studier har undersøkt etiske problemstillinger i internasjonalt hjelpearbeid 

(Hunt, 2008; Hunt et al., 2014; Schwartz et al., 2010). I en undersøkelse av ti helsepersonell 

fant Hunt (2008) at de møter etiske problemstillinger når lokale kulturelle holdninger og 

verdier går på tvers av individets personlige etikk og moral. Ulik forståelse av helse, sykdom 

og behandling, barrierer for å gi adekvat helsehjelp og ubalanse i maktforhold mellom 

hjelpearbeidere og lokalbefolkning, ble trukket frem av informantene som etisk utfordrende. I 

tillegg kan helsepersonell møte utfordringer når fagkunnskapen deres over- eller 

undervurderes (Hunt, 2008). Informantene i Hunts (2008) studie beskriver også at en sterk 

profesjonell identitet som lege eller sykepleier muliggjør at de lettere kan navigere i møte med 

etiske dilemmaer. Internasjonalt helsepersonell er forpliktet til å følge organisasjonens 

reglement og etiske retningslinjer, men vil ofte også ha etiske verdier knyttet sin profesjonelle 

identitet og profesjon (Hunt, 2008; Hunt, Schwartz, & Fraser, 2013). Deres referanseramme 

for å håndtere etiske dilemmaer blir borte når de arbeider utenfor eget fagområde, og de 

opplever at deres profesjonelle identitet blir svakere (Hunt, 2008).  

Schwartz et al. (2010) intervjuet 20 helsepersonell fra Canada om etiske dilemmaer i 

internasjonalt hjelpearbeid. For informantene var det spesielt begrensede ressurser og fastsatte 

regler om hvilke lidelser de kunne behandle, som var etisk utfordrende. I tillegg vektla de 

sosiale, kulturelle og politiske forhold som begrensende for arbeidet. Blant annet forståelse av 

kjønn, utfordringer med samtykke og rapportering, at vestlige behandlingsmetoder potensielt 

kan gi skade, og opplevelsen av å ikke kunne gjøre nok ble trukket frem (Schwartz et al., 
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2010). Det var ingen psykologer blant informantene i disse studiene. Schwartz et al. (2010) 

bemerker at et fokus for videre forskning bør være på etiske dilemmaer knyttet til ulike 

faggrupper. At resultatene fra studiene også kan gjøre seg gjeldende for psykologer, støttes av 

Aubé (2011), som beskriver problemstillinger hun selv har møtt som psykolog i internasjonalt 

psykisk helsearbeid. Hun vurderer egen profesjonsutøvelse opp mot fagetiske retningslinjer 

for kanadiske psykologer. Spesielt opprettholdelse av konfidensialitet og hvordan 

psykologfaglige anbefalinger kan få uforventede ringvirkninger i lokalsamfunn, belyses som 

utfordrende (Aubé, 2011). Sommers-Flanagan (2007) har skrevet en artikkel basert på 

konstruerte kasuistikker, med forslag til hvordan forberede seg og vurdere etiske 

problemstillinger som psykisk helsepersonell. Også psykologen Cherepanov (2017) retter seg 

inn mot psykisk helsepersonell. Hun beskriver hvordan humanitære prinsipper, 

menneskerettigheter, etiske retningslinjer som IASC (2007), profesjonsetikk, grunnleggende 

sikkerhet og selvivaretakelse, kan danne rammeverk for hvordan psykisk helsepersonell tar 

beslutninger og forholder seg til arbeidskrav i det internasjonale feltet (Cherepanov, 2017).  

2.1.3 Ivaretakelse av hjelpearbeideren  

Flere hevder at humanitære organisasjoner bør tilby tiltak rettet mot psykisk helse til ansatte 

og frivillige før, under og i etterkant av internasjonale oppdrag (Harry & Dodd, 2016; 

McCormack et al., 2009; Sphere Association, 2018). De siste årene har organisasjoner styrket 

tiltak for å bedre arbeidstakers helse, sikkerhet og villighet til å reise ut på nytt (Porter & 

Emmens, 2009). McCall og Salama (1999) gjennomførte en spørreundersøkelse med 12 

internasjonale hjelpeorganisasjoner. De viste at det er stor variasjon mellom organisasjoner 

når det gjelder seleksjonsprosedyrer, forberedelse og trening, og hva slags støtte som tilbys 

under og i etterkant av utenlandsopphold (McCall & Salama, 1999). Dette støttes av Hunt, 

Schwartz og Elit (2012) sin kvalitative studie av 20 helsepersonell fra Canada. Forskerne fant 

at forberedelse, opplæring og støtte fra organisasjoner var varierende og tidvis manglende, og 

i liten grad berørte etiske problemstillinger (Hunt et al., 2012). Flere foreslår likevel at 

forberedelse bør inneholde opplæring i politiske og lokale forhold, sikkerhet, psykisk og 

somatisk selvivaretakelse, samt forberede hjelpearbeiderne på faglig usikkerhet og etiske 

dilemmaer (Antares Foundation, 2012; Cardozo & Salama, 2001, s. 252–254; Hunt et al., 

2012; McCall & Salama, 1999). Curling og Simmons (2010) fant at hjelpearbeidere selv 

opplever støttetiltak fra organisasjoner som nyttige i løpet av internasjonale oppdrag. I praksis 

tilbys slike tiltak i begrenset omfang. De iverksettes ved det som beskrives som spesielle 
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hendelser, som kan tenkes å være angrep, konflikter eller dødsfall (Curling & Simmons, 2010; 

Ehrenreich & Elliot, 2004; Porter & Emmens, 2009). Flere organisasjoner har likevel initiert 

egne tiltak for å styrke kollegial støtte under utenlandsoppdrag (Porter & Emmens, 2009).   

I etterkant av feltarbeid fremheves medisinsk og psykososial vurdering, også kalt debrifing, 

som viktig for hjelpearbeidere (Antares Foundation, 2012; IASC, 2007; Porter & Emmens, 

2009, s. 37; Raphael & Ursano, 2001, s. 343). Det er uenighet om debrifing har nytteverdi, 

eller i verste fall er skadelig (Raphael & Ursano, 2001, s. 343–345). Opprinnelig ble debrifing 

forstått som en samtale i etterkant av en dramatisk hendelse, ofte rettet mot rednings- og 

helsepersonell (Malt, 2018), men har senere endret sitt format til å også inkludere oppfølging 

og støttetiltak (Raphael & Ursano, 2001, s. 343). Debrifing eller psykologisk vurdering 

defineres ulikt, og forskjellige metoder har ulike mål og fokus. Slike tiltak kan blant annet 

inkludere læring, erfaringsdeling og meningsdannelse, og psykologisk vurdering av ansatte 

(Porter & Emmens, 2009, s. 8; Raphael & Ursano, 2001, s. 346–347). McCormack et al. 

(2009) beskriver debrifing som et viktig vurderingsverktøy for å ivareta ansatte. En vurdering 

vil avdekke om det er behov for å gi psykologisk behandling til hjelpearbeidere som har høyt 

symptomtrykk (Ager et al., 2012; Bennett & Eberts, 2015; Eriksson et al., 2001). Ifølge Hunt 

et al. (2012) bør debrifing også inkludere refleksjon om fagetiske problemstillinger. 

Debrifing eller en form for «exit-program» tilbys for hindre sykdomsutvikling, løse 

utfordringer i arbeidssituasjon, og innfri forventninger og reglement (McCall & Salama, 

1999; Raphael & Ursano, 2001, s. 343–346; Robbins, 1999; Sphere Association, 2018). Ifølge 

McCormack et al. (2009) er det nødvendig å ha et holistisk perspektiv på ivaretakelse og 

oppfølging av hjelpearbeidere. Sosiale og psykoedukative intervensjoner, som også involverer 

familie og nettverk, bør ifølge forskerne tilbys i etterkant av utenlandsopphold (McCormack 

& Joseph, 2013; McCormack et al., 2009). Støttegrupper for hjelpearbeidere etter hjemkomst 

kan ha forebyggende effekt mot psykiske vansker (Cardozo et al., 2012). Hjelpearbeideres rett 

til beskyttelse er del av Genèvekonvensjonene (1949) og i dens to tilleggsprotokoller (1979), i 

tillegg til FNs sikkerhetsråds resolusjon 1502 (Gjengitt etter International NGO Safety 

Organisation, u.d.). Organisasjoner kan frivillig forplikte seg til ‘Core Humanitarian 

Standard’, som blant annet inkluderer mål om ivaretakelse av arbeidstaker (Sphere 

Association, 2018). Connorton et al. (2012) fant at forebyggende tiltak rettet mot psykisk 

helse før oppdrag er begrenset blant organisasjoner. I tillegg varierer organisasjoners fokus 

støtte og ivaretakelse under og i etterkant av utenlandsopphold (Connorton et al., 2012).  
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2.2 Teoretiske perspektiver  

Studien tar utgangspunkt i psykologer som har arbeidet internasjonalt, i et ukjent og nytt 

arbeidsfelt, og ønsker å utforske hvordan psykologrollen utfordres i dette feltet. Derfor vil jeg 

i det følgende gjøre rede for begrepet profesjonell identitet, og vise til en modell for hvordan 

profesjonell identitet tilpasses nye arbeidssammenhenger. Deretter vil jeg redegjøre for teori 

på arbeidsrelatert stress. Utfordringer i arbeidet ble utforsket i intervjuene, og arbeidsrelaterte 

stressfaktorer er som nevnt blitt tillagt stort fokus i studier av internasjonale hjelpearbeidere.  

2.2.1 Profesjonell identitet 

Profesjonell identitet er definert som en samling av relativt stabile verdier, moralske normer, 

oppfatninger, motiver og erfaringer som bidrar til hvordan individet forstår sin profesjonelle 

rolle. Det beskrives som individets profesjonelle selvkonsept (Ibarra, 1999; Schein, 2004). 

Heggen (2008, s. 323) skiller mellom profesjonsidentitet og profesjonell identitet. 

Profesjonsidentitet er en kollektiv identitet, og er knyttet til grupper, profesjoner og 

arbeidsplasser. Det ligger en forventning om at psykologer tilslutter seg profesjonens formål 

og arbeidsmetoder (Heggen, 2008, s. 323). Profesjonell identitet er ifølge Heggen (2008, s. 

324) den delen av individets personlige identitetsdannelse som involverer yrkesutøvelse, og 

viser til individets oppfatning av «meg» som psykolog. Den består av egenskaper, verdier, 

holdninger og ferdigheter som gjør psykologen til en god yrkesutøver (Heggen, 2008, s. 324). 

Profesjonell identitet dannes og stabiliseres særlig gjennom utdanning og praksiserfaring, men 

blir utfordret og redefinert gjennom erfaringer med ulike arbeids- og fagfellesskap (Heggen, 

2008, s. 325). Ibarra (1999) utarbeidet en modell for hvordan profesjonell identitet tilpasses 

nye sammenhenger. Individet forhandler og tilpasser sin profesjonelle identitet gjennom 

observasjon av rollemodeller, utprøving av roller og identiteter, og evaluerer disse mot indre 

og ytre mål (Ibarra, 1999). Modellen er basert på studier av næringslivsansatte som har gått 

fra junior- til seniorstillinger, men forskeren åpner opp for at den kan overføres til andre 

arbeidsfelt. Tilpasningsprosessen styres av det Ibarra (1999) kaller et tilpasningsrepertoar, 

som er individets forståelsesmodeller av seg selv som yrkesutøver. Forståelsesmodellene 

legger føringer for potensielle profesjonelle identiteter, selvforståelser, holdninger og evner 

som er aktuelle i en ny profesjonell rolle. De medierer forholdet mellom identitetsdannelsen, 

og situasjonelle og individuelle faktorer. Situasjonelle faktorer kan være arbeidskrav og 
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arbeidserfaringer, sosialiseringspraksiser og rollemodeller. Individuelle faktorer er motiver, 

etiske verdier, trekk og selvforståelser (Ibarra, 1999). Denne tilpasningsprosessen kan endre 

individets selvkonsept, selvforståelse og opplevelse av sin profesjonelle rolle (Ibarra, 1999).  

Individet tar med seg verdier og normer fra familie, utdanning, kultur og samfunn inn i 

arbeidslivet, og forsøker å virkeliggjøre disse gjennom yrkesvalg (Schein, 2004). Eriksson et 

al. (2013) har funnet at hjelpearbeidere som ønsker å jobbe internasjonalt ofte har en sterk 

humanitær grunnholdning som inkluderer ønske om å hjelpe andre, bidra til en bedre verden, 

oppleve andre kulturer og tilfredsstille profesjonell interesse. Ifølge Tassel og Flett (2011) er 

helsepersonell som jobber i humanitært arbeid motivert av altruisme, ønske om å bidra, og å 

oppleve positive følelser som følge av å gjøre noe godt for andre. Humanitær motivasjon kan 

tenkes å vise til en nysgjerrighet, ønske om nye erfaringer, utfordringer og bedre selvfølelse 

ved å gjøre noe godt for andre, samt et engasjement for menneskerettigheter og rettferdighet.  

Ifølge Hunt (2008) er profesjonelle moralske normer sterkt knyttet til profesjonell identitet, og 

opprettholdelsen av disse er viktig for forståelsen av seg selv som etisk profesjonsutøver. I 

sammenheng med Ibarra (1999) og Heggen (2008) er det derfor nærliggende å anta at både 

vestlig profesjonsetikk og individets egne etiske verdier vil påvirke vestlige psykologer i 

internasjonalt helsearbeid. Det kan tenkes at de har en humanitær motivasjon for å hjelpe 

andre og bidra for å bedre globale forhold. Profesjonell identitet hos helsepersonell er 

forholdsvis sterk, men kan utfordres når de må ta på seg roller de ikke har kjennskap til (Hunt, 

2008). Utdannelse, kollegiale fellesskap og retningslinjer for profesjonen kan forme og 

etablere normer, verdier og forventninger til hva en psykolog skal være og gjøre - 

psykologens profesjonelle identitet. I tillegg vil psykologrollen påvirkes av individets egne 

erfaringer, etiske verdier og tankesett i møte med arbeidskravene som stillingsmandatet 

fordrer. I lys av modellen til Ibarra (1999) kan man anta at psykologers profesjonelle identitet 

vil endres i overganger til arbeidssituasjoner med nye og andre krav til yrkesutøvelse.  

2.2.2 Arbeidsrelaterte reaksjoner og profesjonell identitet  

Det er økende oppmerksomhet rettet mot hvordan hjelpere som jobber med traumatiserte 

klienter påvirkes av arbeidet (Kjellenberg, Nilsson, Daukantaité, & Cardeña, 2014; Stamm, 

2010). Hjelperens reaksjoner benevnes med ulike begreper, eksempelvis sekundært 

traumatisk stress, vikarierende traumatisering, utbrenthet og «compassion fatigue», som kan 

oversettes til omsorgstretthet (Berge, 2005; Ehrenreich & Elliot, 2004; Figley, 2002; 
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Kjellenberg et al., 2014). Å ha empati og medfølelse for en klient, kan gjøre at psykologen 

opplever klientens smerte. Omsorgstretthet kan oppstå ved å bli intenst eller varig eksponert 

for klienters lidelse, og vil redusere psykologens kapasitet til å bære lidelsen (Figley, 2002). 

Det kan føre til stressreaksjoner og psykiske symptomer (Kjellenberg et al., 2014). Stamm 

(2010) deler omsorgstretthet inn i sekundært traumatisk stress og utbrenthet. Sekundært 

traumatisk stress er en konsekvens av å få kjennskap til en traumatisk hendelse gjennom 

førstehåndsberetninger (Figley, 2002). Utbrenthet er reaksjoner som utslitthet, frustrasjon og 

depresjon som ikke nødvendigvis er relatert til eksponering for traumer (Stamm, 2010). 

Traumeeksponering kan også ha positive effekter. Fenomenet «compassion satisfaction», som 

kan oversettes til omsorgstilfredshet, er positive følelser som kommer fra opplevelsen av å 

utøve godt arbeid (Stamm, 2010). Å være til hjelp for andre kan være tilfredsstillende, og 

bidra til opplevelse av mening (Geoffrion, Morselli, & Guay, 2016). Traumeeksponering og 

det å samtidig oppleve å være involvert, kan i lys av dette ha positive følger og endre 

individets refleksjoner, livs- og verdenssyn (Kjellenberg et al., 2014; Stamm, 2010).  

Med utgangspunkt i en studie av barnevernsansatte foreslår Geoffrion et al. (2016) en modell 

der profesjonell identitet modulerer forholdet mellom omsorgstretthet og omsorgstilfredshet. 

Profesjonell identitet danner rammeverket for hvordan fagutøveren skaper mening og 

håndterer stress. Hvordan utøveren skaper mening i arbeidet er utslagsgivende for opplevelsen 

av omsorgstretthet eller omsorgstilfredshet. Slik inkluderer forskerne et subjektivt perspektiv 

på arbeidsrelatert stress (Geoffrion et al., 2016). Når utøveren opplever vikarierende, primært 

eller sekundært stress vil hans profesjonelle identitet prege hvordan disse forstås, gis mening 

og om det oppleves belastende. Individets profesjonelle identitet kan også i seg selv skape 

omsorgstretthet. Dette kan skje når normer og regler tilknyttet den profesjonelle identiteten 

gir begrensninger for hva yrkesutøveren kan gjøre (Geoffrion et al., 2016). Et viktig element i 

Geoffrion et al. (2016) sin modell er toveisforholdet mellom profesjonell identitet og 

kontinuumet omsorgstretthet–omsorgstilfredshet. Hvor profesjonsutøveren befinner seg langs 

kontinuumet vil også påvirke opplevelsen av profesjonell identitet. For eksempel kan 

omsorgstilfredshet gi profesjonsutøveren en opplevelse av å gjøre godt arbeid, og være etisk 

og faglig kompetent. Sett i sammenheng med Ibarra (1999), er forhandling av profesjonell 

identitet i møte med nye arbeidssituasjoner nødvendig for å opprettholde omsorgstilfredshet 

(Geoffrion et al., 2016). Det kan tenkes at psykologer som jobber i internasjonalt psykisk 

helsearbeid må forhandle og endre sin profesjonelle rolle og identitet, og at dette preger 

hvordan de erfarer og skaper mening fra potensielle stressfaktorer i arbeidssituasjonen.  
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3 Metode  

3.1 Vitenskapsteoretiske perspektiver    

Kvalitativ forskning tar sikte på å forstå og presentere menneskers erfaringer og handlinger 

(Elliott, Fischer, & Rennie, 1999). Et sentralt mål er å bidra til økt forståelse, heller enn å 

bekrefte eller avkrefte tidligere teori (Elliott et al., 1999). Kvalitativ kunnskap skapes i en 

sammenheng og preges av observatørens perspektiver (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 83; 

Malterud, 2017, s. 43). Derfor vil forskeren påvirke det som presenteres fra datamaterialet. 

Kvalitativ forskningsmetode fordrer en bevissthet om refleksivitet og forskerens forforståelse 

(Malterud, 2017, s. 44). Kvale og Brinkmann (2015, s. 69) definerer epistemologi som 

filosofien om kunnskap. En redegjørelse for ens epistemologiske standpunkt er en nødvendig 

del av kvalitativ forskningsmetode. Med bakgrunn i forskningsspørsmålet som søker å 

utforske hvordan det er å være psykolog i internasjonalt hjelpearbeid, og hvordan den enkelte 

skaper sin profesjonelle rolle, er det naturlig å ta utgangspunkt i ulike syn på 

kunnskapsforståelse.  

3.1.1 Forståelse av kunnskap 

Fordi jeg har vært interessert i den enkeltes opplevelser og erfaringer med internasjonalt 

psykisk helsearbeid, var det hensiktsmessig å ha et fenomenologisk perspektiv. 

Fenomenologien stammer fra Husserl (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 44), og søker å avdekke 

individets egne erfaringer (Karlsson, 1993, s. 15). Fenomenologi handler om å sette individets 

subjektive erfaringer i sentrum (Malterud, 2017, s. 28), og beskrive sosiale fenomener og 

verden fra informantenes perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 45). Denne posisjonen ble 

valgt fordi jeg ønsker å beskrive og analysere meningsdannelsen og virkeligheten slik det 

fremkommer i intervjuene (Haavind, 2000, s. 8, 33–35; Malterud, 2017, s. 28). I møte med 

datamaterialet har det også vært viktig å ha et postmoderne, eller sosialkonstruktivistisk syn. 

Dette perspektivet vektlegger hvordan sosiale fenomener, forståelser og kunnskap skapes 

gjennom interaksjon, meningsdannelse og symboler (Malterud, 2017, s. 29). Kunnskap skapes 

og forhandles i interaksjon mellom forskeren og informant, mellom tolkeren og materialet 

som analyseres, og vil aldri være helt objektivt (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 75). Intervjuet i 

seg selv er en arena der språk, relasjon og forståelse konstruerer kunnskap (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 76). Et sosialkonstruktivistisk syn har vært relevant for å undersøke 
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hvordan informantene skaper sin identitet og rolle som psykologer, og forstår sine erfaringer i 

møte med et internasjonalt arbeidsfelt. Ifølge Malterud (2017) er den teoretiske 

referanserammen dynamisk gjennom analyseprosessen. Referanserammen samskapes i møte 

med informanter, transkripsjon, teori og veiledning (Malterud, 2017, s. 47). Det er derfor 

relevant å holde ulike former for kunnskapsforståelse i bevisstheten samtidig. 

3.1.2 Refleksivitet  

Hermeneutikk er læren om fortolkning av tekster, der et viktig perspektiv er tolkerens 

forhåndskunnskap (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 73). Forskeren har med seg en forforståelse, 

som kan prege interesse for tematikk og påvirke forskningsprosessen (Malterud, 2017, s. 46). 

I forkant av studien var det derfor nødvendig å bli bevisst min egen forforståelse. Jeg har selv 

et internasjonalt engasjement, har bodd i utlandet en kort periode som barn og vokst opp med 

verden rundt kjøkkenbordet. Gjennom profesjonsstudiet har mitt globale perspektiv vært 

reflektert gjennom interesse for global psykisk helse, utviklingsarbeid og fokus på 

menneskerettigheter i klinisk praksis. Jeg har allerede erfaring med internasjonalt arbeid med 

psykisk helse. En grunnholdning i meg har vært at det er nødvendig at vestlige aktører bidrar 

med kunnskap og kompetanseheving innenfor psykisk helse. Jeg stiller likevel spørsmål ved 

hva slags type arbeid dette skal være. For å hindre at mine synspunkt ble premissleverandør 

for tolkninger, har jeg i forbindelse med valg av empiri, intervjuer, transkripsjon og analyse 

forsøkt å være bevisst egne holdninger og perspektiver. I studien er min posisjon det Malterud 

(2017) vil definere som en beskrivende holdning. Ideen er å presentere informantenes stemme 

så redelig som mulig, med minst mulig påvirkning av egen forforståelse. Samtidig mener 

Malterud (2017, s. 48) at man i forskningsprosessen vil befinne seg i en overgangssone til å 

ha en tolkende holdning. En slik holdning søker etter bakenforliggende forståelser i 

informantenes beskrivelser.  

3.2 Beskrivelse av studien  

3.2.1 Studiens utvalg  

Jeg benyttet et strategisk utvalg, og informantene ble rekruttert gjennom forespørsel via e-

post. Et strategisk utvalg betyr at informanter identifiseres og rekrutteres på bakgrunn av sin 

tilknytning til forskningstemaet (Palinkas et al., 2015). De ble identifisert gjennom faglige 
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nettverk og personlig anbefaling, som av noen benevnes som «snøball-metoden» (Palinkas et 

al., 2015). Flere av informantene har vært talspersoner for internasjonalt psykisk helsearbeid. 

Totalt inngår åtte (8) informanter i studien. Det er to (2) menn og seks (6) kvinner, syv (7) er 

fra Norge og én fra et annet land i Norden.  

Ifølge Malterud (2017, s. 58) er det informantenes informasjonsstyrke som danner premiss for 

hvorvidt utvalgets størrelse vurderes å være tilfredsstillende. Informasjonsstyrke viser til at 

sammensetningen i utvalget er slik at informasjonen som kommer frem kan tenkes å ha 

bredde og mangfold. Kvale (2007, s. 44) foreslår mellom fem og 25 informanter i kvalitative 

studier. Jeg ønsket et tilfredsstillende og størrelsesmessig håndterbart utvalg, og rekrutterte i 

første omgang 11 informanter. Jeg intervjuet tre fagpersoner som har jobbet som psykisk 

helsepersonell, men som ikke har psykologfaglig utdanning. Jeg valgte imidlertid til slutt å 

holde disse utenfor analysen for å gjøre utvalget mer enhetlig, siden mitt fokus var å se på 

hvordan de forstår sin profesjonelle rolle og fagkunnskap i internasjonalt hjelpearbeid. 

Utvalget og analyse av datamaterialet ble da mer enhetlig når alle informantene tilhørte 

samme profesjon. Det endelige utvalget ble derfor bestående av åtte psykologer. Det er stor 

bredde når det gjelder informantenes erfaringer fra arbeidet i felt. Informantene representerer 

ulike organisasjoner og befinner seg i ulik fase av yrkeslivet. Noen har vært engasjert i akutte 

humanitære prosjekter, mens andre har jobbet i mer stabile utviklings- og bistandsprosjekter. 

Internasjonalt har psykologene hovedsakelig jobbet systemisk med psykisk helse, og drevet 

opplæring og veiledning av annet helsepersonell. Noen har også hatt individuelt klientarbeid. 

Alle har på ulike tidspunkt i livet jobbet klinisk i Norden. Også tidsmessig har informantenes 

internasjonale engasjement variert. De har vært utenlands i alt fra noen uker til flere måneder. 

En fellesnevner er at alle har jobbet internasjonalt i flere omganger.  

3.2.2 Intervjuguide og gjennomføring av intervjuer    

Kvale og Brinkmann (2015, s. 20) beskriver forskningsintervjuet som en metode for å søke 

forståelse for hvordan verden ser ut fra informantens perspektiv. Intervjuene ble gjennomført 

som semistrukturerte intervjuer. I semistrukturerte intervjuer danner en på forhånd utarbeidet 

intervjuguide basis for intervjuets fremdrift, men åpner for oppfølgingsspørsmål og for å gjøre 

endringer i rekkefølge og formuleringer (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 156, 170). 

Intervjuguiden inneholder retningsgivende spørsmål for å sikre at ønskelige temaer berøres i 

løpet av intervjuet (Kvale, 2007, s. 51). Med utgangspunkt i problemstillingen og på bakgrunn 
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av temaer som har vært behandlet i den generelle forskningen på hjelpearbeidere, utarbeidet 

jeg spørsmål om arbeidssituasjon, om sammenligning av psykologarbeid hjemme og 

internasjonalt, motivasjon for engasjementet, hva som er utfordrende ved arbeidet, hvordan 

informanten opplever å komme hjem, og hvordan arbeidet har påvirket informanten. 

Spørsmålene ble stilt for å få brede beskrivelser og refleksjoner knyttet til arbeid som 

psykolog, men også for å hindre at jeg ikke ledet utforskningen for mye. Semistrukturert 

intervju er ifølge Malterud (2017, s. 134) og Kvale og Brinkmann (2015, s. 46) en metode for 

å følge informantens tankerekker, åpne opp for et bredere erfaringsgrunnlag, og fange opp 

hvordan informantene beskriver sin virkelighet. Jeg vurderte at semistrukturerte intervjuer var 

hensiktsmessig sett i lys av ønsket om å undersøke erfaringer og opplevelser knyttet til 

psykologers internasjonale arbeid med psykisk helse. Styrer intervjueren for mye kan 

forforståelsen bli dominerende. Er det derimot lite styring risikerer man å få generelle 

beskrivelser, og øker sjansen for å snakke forbi hverandre (Malterud, 2017, s. 134).  

Kvale (2007, s. 80) legger frem ulike momenter som er viktig for intervjuets kvalitet, med 

fokus på spontanitet, korte spørsmål, oppklaringer underveis og at informantens beskrivelser 

stort sett fremstår klart uten behov for forklaringer. Dette har jeg forsøkt å gjennomføre i 

intervjuguiden (Vedlegg 1). Basert på den første intervjuerfaringen ble noen spørsmål 

forkortet og endret for å sikre at informantene svarte på samme spørsmål. Intervjuguiden ble 

utformet av meg selv i samråd med veileder, og ble skrevet på både engelsk og norsk.  

Intervjuene ble gjennomført både ansikt til ansikt (fire stk.) og via telefon (fire stk.), der det 

ikke var mulig å møtes. Noe av meningsinnholdet og mulige utvekslinger mellom meg og 

informantene kan ha gått bort når intervjuene ble gjennomført over telefon. Alle intervjuene 

ble tatt opp på lydbånd. I informasjonsskrivet med samtykkeskjema (Vedlegg 2) ble det 

informert om studien, rekruttering, håndtering av data og anonymisering, og informantens 

mulighet til å trekke seg. Intervjuene varte fra én til halvannen time. Under og i etterkant av 

intervjuene skrev jeg ned refleksjoner, som kunne være nyttig for videre analyseprosess.  

3.2.3 Transkribering og konfidensialitet  

Jeg transkriberte intervjuene selv, som anbefalt av Malterud (2017, s. 78). Intervjuene er 

skrevet direkte ned fra tale til tekst. For å sikre anonymisering skilles det ikke mellom 

informanter fra Norge og andre land. Transkripsjonene er skrevet på eller oversatt til norsk. I 

oversettelse kan noe av meningsinnholdet endres (Malterud, 2017, s. 79). For å hindre dette 
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tilsiktet jeg å beholde de samme ordene der det var mulig eller fant tilsvarende ord i 

oversettelsen. For å gjøre transkripsjonene mer lesbare og tydeliggjøre det som ble sagt, siden 

noen av passasjene var svært muntlige med pauser og gjentagelser, omskrev jeg noen steder 

fra mer muntlig fremstilling til en mer sammenhengende og skriftlig uttalelse. Dette gjør 

ifølge Malterud (2017, s.78) likevel transkripsjonen tilfredsstillende, såfremt det gjøres for å 

presentere informantene på en god måte samtidig som man hindrer at meningsinnholdet 

endres. Alle informantene fikk tilbud om deltagersjekk, det vil si mulighet for å lese gjennom 

intervjuet for å vurdere anonymisering og oppklare eventuelle tvetydigheter (Malterud, 2017, 

s. 193). De fleste ønsket å lese gjennom, og to ga i etterkant tilbakemeldinger på oppklaringer 

eller ønske om å utelate gitte hendelser som kunne gjøre det enklere å identifisere dem.  

3.3 Betraktninger knyttet til studien  

3.3.1 Kvalitetssikring  

Forskning bør gjennomgå en form for vurdering av kvalitet, der reliabilitet (pålitelighet) og 

validitet (gyldighet) tas i betraktning (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276; Madill, Jordan, & 

Shirley, 2000). Selv om jeg har ønsket å ha en beskrivende holdning i møte med 

datamaterialet, vil forskeren være en aktiv aktør og aldri være helt objektiv. For å øke 

gjennomsiktighet og gjøre det mulig å følge beslutninger som er tatt, forsøker jeg i dette 

kapittelet å beskrive forskningsprosessen på mest mulig transparent måte. Dette kan reflektere 

det Malterud (2017, s. 196–197) kaller kommunikativ validitet. Begrepet viser til hvor 

transparent forskningsprosess og analyse fremstilles og gjøres tilgjengelig for leseren.  

Validitet viser til om studien måler det den har til hensikt å måle. Dette kan blant annet 

vurderes ut fra hvordan resultater sees i samsvar med teori og empiri, i hvilken grad 

avvikende resultater belyses, og om man viser til opptelling av sammenfallende uttalelser fra 

informantene (Silverman, 1993, s. 163, 166). Dette har jeg forsøkt å gjennomføre i dette 

kapittelet og i resultatframleggelsen. Det første intervjuet (som siden ble ekskludert fra 

studien) fungerte som et pilotintervju for hvordan informanten forstod intervjuspørsmålene. I 

etterkant av intervjuet ble noen av spørsmålene revidert. At informantene forstår spørsmålet 

på lignende vis øker reliabilitet (Silverman, 1993, s. 148). Jeg har vært alene om transkripsjon 

og analyse, noe som kan påvirke reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 211). Jeg lyttet 

gjennom lydopptakene to ganger, og har også bedt om synspunkter fra veileder i vurderinger 
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som er gjort. Det bidrar til å støtte opp om studiens pålitelighet og transparens (Elliott et al., 

1999; Silverman, 1993, s. 148).  

Et videre spørsmål er om resultatene kan generaliseres. En analytisk generalisering viser til 

hvilke variasjoner og likheter mellom sitasjoner som må ligge til grunn for å kunne anta at 

funn kan generaliseres til andre situasjoner (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 290–291). Malterud 

(2017, s. 66) introduserer begrepet overførbarhet, i stedet for generalisering. Overførbarhet 

sier noe om under hvilke betingelser resultatene fra studien kan gi ny innsikt til feltet. 

Uavhengig av begrepsbruk, forutsetter overførbarhet at redegjørelsen for forskningsprosessen 

er tilfredsstillende (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 294). Dette har jeg tilstrebet i dette og 

påfølgende kapitler. Med utgangspunkt i informantenes bakgrunn, kan studien gi innsikt til 

hvordan det kan oppleves å være nordisk psykolog i internasjonalt psykisk helsearbeid.  

3.3.2 Etiske betraktninger  

Refleksjon om etiske problemstillinger inngår i alle stadier av en kvalitativ forskningsprosess; 

fra planlegging av studien, gjennomføring, transkribering, analyse og til fremstilling av den 

endelige oppgaven (Kvale, 2007, s. 24; Kvale & Brinkmann, 2015, s. 97). Studien med 

tilhørende prosjektbeskrivelse, intervjuguide og samtykkeskjema, ble i forkant godkjent av 

Norsk senter for forskningsdata (Vedlegg 3). Det er viktig å behandle datamaterialet 

konfidensielt (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 106). Fordi flere informanter fortalte om 

erfaringer og personer som gjør dem lett gjenkjennbare er navn, organisasjoner og steder 

anonymisert. Anonymisering av land de har jobbet i har vært særlig viktig, fordi antall 

nordiske psykologer som har jobbet internasjonalt de siste 30 årene er begrenset og miljøet er 

lite. Noen informanter hadde innledningsvis i intervjuet behov for å understreke at deres 

erfaringer og betraktninger ikke måtte knyttes til organisasjonen de reiste ut med. For å sikre 

ytterligere anonymisering valgte jeg å ikke knytte sitater til informanter med fiktive navn. Det 

er likevel ikke til å unngå at dette påvirker leseres mulighet til å følge individuelle narrativ, og 

har fratatt noe av «nerven» og kanskje påliteligheten til resultatene. 

I analyse og tolkning av datamaterialet blir informantenes beskrivelser bearbeidet gjennom 

forskerens perspektiv (Malterud, 2017, s. 43). Jeg har ønsket å fremstille informantenes 

erfaringer og beskrivelser så respektfullt og riktig som mulig. For å sikre at den enkelte 

informant kjente seg igjen i beskrivelser, formuleringer og var trygge på anonymisering, ble 

det som nevnt tilbudt deltagersjekk.  
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3.4 Metodisk tilnærming (tematisk analyse)  

Jeg valgte tematisk analyse som analysemetode. Tematisk analyse innebærer at man søker på 

tvers av datamaterialet for å finne repeterende mønster som kan danne meningsgivende tema 

(Braun & Clarke, 2006). Malterud (2017, s. 93) beskriver tematisk analyse som en 

tverrgående analyse. Det vil si en analyse hvor informanters forskjeller og likhetstrekk i 

erfaringer, følelser og holdninger tolkes og analyseres. Av den grunn synes tematisk analyse 

formålstjenlig for studien, som utforsker åtte nordiske psykologers erfaring med internasjonalt 

psykisk helsearbeid, og deres rolleforståelse og identitet som psykologer. For å systematisere 

prosessen tok jeg utgangspunkt i stegene som er beskrevet i artikkelen til Braun og Clarke 

(2006). I det følgende vil disse være utgangspunkt for videre beskrivelse av analyseprosessen.  

(1) Bli kjent med datamaterialet og transkripsjon: Denne fasen av analyseprosessen starter 

i datainnsamlingen, der forskeren begynner å se etter temaer og blir kjent med datamaterialet 

(Braun & Clarke, 2006). For meg begynte dette i gjennomføring av intervjuer, og ble jobbet 

med parallelt under og etter transkribering. I forbindelse med intervjuer og transkripsjon 

noterte jeg ned tanker og temaer som gikk igjen. Kvale (2007, s. 56) anbefaler dette for å 

huske egen umiddelbare forståelse av meningsinnhold som deles i intervjuet. Tolkning inngår 

allerede i første fase, og jeg lagde tankekart i etterkant av intervjuene. Malterud (2017, s. 43) 

definerer tolkning som å identifisere mønstre og knytte deres betydning opp mot teori, der 

nettopp forskeren er avgjørende. Jeg ble nødt til å reflektere over eget bidrag inn i intervjuene 

og hvilke deler av informantenes fortellinger jeg festet med meg og ønsket å utforske 

ytterligere. Jeg opplevde intervjuguiden som en god støtte for å holde en rød tråd. Det første 

intervjuet ble gjennomført sommeren 2018, og det siste i desember samme år. Av den grunn 

har jeg hatt behov for å stadig å bevege meg mellom fasene, og jobbe med datainnsamling, 

transkribering og analyse parallelt. Til sammen utgjorde intervjuene 96 transkriberte sider.    

 

(2) Innledende koding av materialet: I denne fasen begynner arbeidet med å systematisk 

kode intervjuene. Målet er å utvikle koder for å organisere materialet i meningsfulle grupper 

av temaer. Koder identifiserer trekk som synes å være interessant, og indikerer den minste 

passasjen som kan gi meningsfull informasjon (Braun & Clarke, 2006). Etter å ha lest 

transkripsjonene, markert med gul tusj og skrevet mulige koder for hånd langs arkenes marg, 

ble relevante tekstutdrag ekstrahert og lagt inn i Excel. I Excel ble tekstutdragene knyttet til 

én eller flere koder. Tabell 1 viser til et eksempel på kodet tekstutdrag. Totalt 410 koder ble 
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identifisert. Det var viktig å ha forskningsspørsmålet klart for meg, og se etter informantenes 

opplevelser, beskrivelser og følelsesmessig innhold. Tekstutdrag ble kodet når utdraget 

inneholdt uttalelser eller beskrivelser som var knyttet til informantens opplevelse med 

internasjonalt psykisk helsearbeid og av sin profesjonelle rolle. Ifølge Braun og Clarke (2006) 

bør en tematisk analyse enten fokusere på eksplisitt tematisk innhold, eller ha en mer 

fortolkende tilnærming hvor underliggende meningsbærende temaer identifiseres. Joffe (2012, 

s. 210) på sin side, mener at man bør ta utgangspunkt i begge tilnærmingene for å få tak 

informantenes subjektive opplevelser, samtidig som man benytter seg av teori og empiri for å 

utvide og bedre forstå allerede identifisert tematikk. Med utgangspunkt i tidligere forskning, 

forskningsspørsmålet og analysespørsmålene, kodet jeg beskrivelser og utsagn i 

datamaterialet. Det var også noen temaer som i intervjuene utmerket seg spesielt, blant annet 

utsagn om ekspertrolle og ensomhetsfølelse. Disse temaene la også føringer for 

kodeprosessen. Fordi jeg ønsket å innta det Malterud (2017, s. 48) kaller beskrivende 

holdning, tilstrebet jeg å ikke kun lete etter spesifikke temaer, men kodet hele datamaterialet. 

På den måten kunne jeg finne uforventede nyanser og beskrivelser i informantenes passasjer. 

Eksklusjonskriterier for tekstutdrag som ikke ble kodet var avsnitt med demografiske 

beskrivelser av arbeidet og spørsmål knyttet til intervjuet. I tråd med Braun og Clarke (2006), 

kodet jeg hvert tekstutdrag med så mange koder som mulig. Dette ble gjort for å hindre at 

videre analyse ikke skulle bli begrenset av beslutninger gjort tidlig i prosessen. 

 

Tabell 1.  

Eksempel på kodet tekstutdrag  
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(3) Identifisere tema i datamaterialet: Denne fasen startet da jeg begynte å finne mulige 

temaer fra kodene. Temaer representer en bredere definert gruppe av koder (Braun & Clarke, 

2006). Først lagde jeg en liste med alle kodene. Deretter forsøkte jeg med utgangspunkt i 

forskningsspørsmålet og ved hjelp av kodelisten, notater fra intervjuene og tentative temaer 

jeg hadde identifisert under intervjuene og transkripsjon, å samle kodene i temaer. Dette ble 

først gjort i form av håndskrevne tankekart og notater, og etter hvert samlet i et Excel-

dokument. Jeg reviderte gamle og lagde nye tematiske kart (tankekart) for hånd på papir. Jeg 

lagde tematiske kart for hver informant og for utvalget som helhet. Dette gjorde jeg for å 

identifisere og avgrense temaer, og relatere dem til hverandre. Eksempler på temaer som ble 

identifisert er spørsmål om verdi av eget arbeid, følelsesmessige reaksjoner, meningsfullt 

arbeid, møte med andre og forståelse av psykologrollen. Kodene ble krysset med temaer i et 

nytt Excel-dokument. Det var viktig å ha en åpen holdning, og bruke tid på å vurdere et bredt 

spekter av temaer. Som resultatene vil vise ble flere temaer avvist og integrert i nye temaer. 

For å sikre et annet perspektiv på vurderingen, ble tentative temaer gjennomgått med veileder. 

Slik forsøkte jeg å motvirke at forforståelsen hindret mitt ønske om en beskrivende holdning. 

Noen temaer og sitater var klare, mens for andre kodegrupper behøvdes en mer omstendelig 

uttesting og analyseprosess. Det var derfor nødvendig å jobbe i flere etapper.  

 

(4) Revidere temaer: Ifølge Braun og Clarke (2006) dreier denne fasen seg om å kontrollere 

at temaene meningsfullt og på best mulig måte reflekterer kodet datamateriale, og at temaene 

reflekterer hele datamaterialet. Målet er at temaene er meningsfullt knyttet til hverandre, 

samtidig som de er klart avgrenset (Braun & Clarke, 2006). Jeg gikk tilbake til arbeid fra 

tidligere faser, for å se gjennom og revurdere temaer. Gjennom utarbeidelsen av resultatdelen, 

ble det tydelig at temaer måtte kombineres og endres. Det var viktig å hele tiden stille 

spørsmål om det aktuelle tematiske inndelingen faktisk reflekterte det som var blitt formidlet i 

intervjuene (Braun & Clarke, 2006). Dette var en møysommelig og krevende prosess, som det 

til tider har vært vanskelig å avrunde. Først ble fire hovedtemaer identifisert, som jeg senere 

integrerte og reduserte til tre. Jeg leste intervjuene på nytt for å vurdere om temaene passet 

sammen med datamaterialet. Da fokuserte jeg også på ikke-kodet materiale, for å se om jeg 

hadde oversett relevante uttalelser. Deretter ble hovedtemaene knyttet til undertemaer i et 

tematisk kart. For å få oversikt lagde jeg dokumenter der sitater fra informantene ble gruppert 

etter tema.  
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(5) Definere og navngi temaene: I denne fasen fortsetter arbeidet med å spesifisere temaene, 

og man utarbeider navn for hvert tema (Braun & Clarke, 2006). I flere omganger gjennom 

fasene har jeg i samråd med veileder jobbet med å definere temaer. Det var spesielt 

utfordrende å integrere etiske problemstillinger og dilemmaer i temaene. Mot slutten av 

prosessen ble tre tematiske hovedkategorier identifisert; (1) Motivasjon, mening og 

emosjonelle utfordringer, (2) Profesjon- og rolleforståelse og (3) Klinisk praksis i felt, med 

tilhørende tematiske underkategorier. Det ble tydelig for meg at etiske problemstillinger i 

arbeidet var et tema som ble gjennomgående i alle tre hovedkategorier. Det neste nivået i 

prosessen beskriver Coffey og Atkinson (1996) som å omforme kodet data til 

meningsbærende data, det vil si å gå fra koding til tolkning. Fokus i denne fasen er å 

identifisere mønster, kontraster og manglende sammenhenger (Coffey & Atkinson, 1996, s. 

47). For å danne mening fra datamaterialet, forsøkte jeg å skape det Braun og Clarke (2006) 

beskriver som «fortellingen» til hvert enkelt tema. Dette handler blant annet om å belyse 

kontraster og samsvar innad i temaene, og er også knyttet til den neste fasen.  

(6) Rapportering og diskusjon: Denne fasen omfatter videre utarbeidelse og presentasjon av 

funnene, som er kjernepunktet av denne hovedoppgaven. Med innspill fra veileder valgte jeg 

ut tekstutdrag som skulle representere temaer og datamaterialet som sådan. Det var tidvis en 

utfordring å velge sitater. Ulike sitater ble utprøvd for å sikre at temaene ble tydelige og 

tilfredsstillende presentert. Et viktig punkt videre i prosessen har vært å knytte analyse og 

fremstillingen av datamaterialet til forskningsspørsmål, litteratur og teori (Braun & Clarke, 

2006). En avgjørende del av denne prosessen har vært å løfte temaenes betydning opp på et 

høyere plan, og fremstille funn som er både relevant for forskningsfeltet og praksisfeltet. 

 

I fremstillingen av resultatene har jeg tilstrebet å gjøre kunnskapen tilgjengelig for både 

aktører som ansetter hjelpearbeidere internasjonalt og for psykologer som arbeider innen 

internasjonalt hjelpearbeid, i tillegg til forskningsfeltet. For å være transparent, og fordi jeg 

ikke har knyttet individuelle sitater til informanter med pseudonym, har jeg valgt å summere 

antall informanter som har omtalt et gitt undertema.   
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4 Resultater  

Hovedoppgaven utforsker hvordan psykologer beskriver og forstår sine erfaringer med 

internasjonalt psykisk helsearbeid, og hvordan de opplever seg selv og sin profesjonelle rolle, 

med utgangspunkt i forskningsspørsmålet: Hvordan er det å være psykolog i internasjonalt 

hjelpearbeid og hvordan utfordres psykologrollen ute i felt? Jeg ba informantene beskrive 

hvilke personlige og faglige utfordringer de har møtt, tanker om psykologrollen og 

refleksjoner knyttet til personlig engasjement og arbeid. I arbeidet med intervjumaterialet og 

analyse, som beskrevet i det foregående kapittelet, identifiserte jeg tre hovedtemaer.  

Tabell 2.  

Oversikt over hovedtemaer med undertemaer 

 

 

4.1 Motivasjon, mening og emosjonelle utfordringer  

I intervjuene forteller informantene om bakgrunnen for at de reiser ut, hva de opplever som 

meningsfullt og personlig utfordrende. De belyser hvordan engasjement, spenningssøking, 

ønsket om å hjelpe og interesse for globale spørsmål har motivert dem i arbeidet.  

4.1.1 Engasjement og spenning   

Motivasjonen for å jobbe internasjonalt er sammensatt. Flere av psykologene beskriver seg 

selv som nysgjerrige og spenningssøkende. De har stor appetitt på livet og liker å reise. Fire 

(4) informanter forteller at de blir fascinert av å bli kjent med ukjente kulturer og hverdagsliv. 
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Slike kulturmøter utvider psykologenes perspektiver. Noen beskriver hvordan deres forståelse 

og kunnskap er blitt styrket og utviklet gjennom det internasjonale engasjementet: 

Det å forstå hva som skjer, det store bildet. Det er veldig spennende. (…) Jeg kommer 

fra et lite sted, og forstår mer av grunnarbeidet. Forstår hvordan vanlige livsvilkår 

henger sammen med større samfunnsstrukturer. Det er spennende, det sosiale 

engasjementet som kommer fra sånne erfaringer som jeg får nå, og som jeg tidligere 

har hatt hjemmefra når jeg har sett urettferdighet.  

Noen (4) knytter utferdstrang til ønsket om å jobbe som psykolog der behovet er størst. For 

flere av dem er det også givende å takle og tåle utfordrende situasjoner. Det gjør at de 

utfordrer seg selv som psykologer og som mennesker:   

Jeg tror det var en dæsj eventyrlyst. Det handler jo mye om det å bidra der det virkelig 

gjelder. Tror det var en del av det. Måtte kjenne litt på det verste. Man har en 

forestilling om hvor ille kan det være, å kjenne på hva jeg tåler. Også ender det opp 

med å være noen av de heftigste historiene du har hørt, men samtidig gi så mye. Gi så 

mye av alt man ikke ellers ville fått. Både kulturelt og som menneske, og glede.  

Andre stiller likevel spørsmål ved egen og andres utferdstrang. Kan egen reiselyst, 

nysgjerrighet og ønske om utfordring gå på bekostning av det å være til hjelp?    

Jeg tror vi alle kan få litt lyst til å redde verden. Vi må ta oss i det. Det er flott med 

internasjonalt engasjement og ville jobbe internasjonalt. Jeg tenker vi må passe oss 

for å ikke bli høye på det, både på å føle seg viktig og at det gir adrenalinkick. Det kan 

bli kjedelig hjemme, og gi et sug etter eget behov heller enn å være veldig hjelpsom.  

Motivasjonen bak et internasjonalt engasjement er mangfoldig. Informantene knytter 

spenningssøking, nysgjerrighet og mulighet til å utfordre seg selv, til ønsket om å arbeide 

internasjonalt. Samtidig problematiserer noen sin egen motivasjon, og beskriver at det er 

viktig å vurdere når dragningen mot å arbeide internasjonalt er mer forankret i eget behov for 

spenning og interesse, heller enn å være til hjelp.  

4.1.2 Interesse for globale spørsmål  

En antagelse man kan ha om mennesker som reiser dit krisen rammer og nøden er stor, er at 

de er interessert i globale spørsmål. Denne antagelsen er blitt styrket i intervjuene. Alle (8) 

psykologene beskriver et slikt engasjement. Det internasjonale arbeidet har også gitt nye 

perspektiver på politikk og verden. Det å engasjere seg som psykologer internasjonalt blir av 
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flere presentert som en interesse og en grunntone i livet. Fra barndomsår har de hatt en 

bevissthet om og engasjement for urettferdighet og ulikhet: 

Jeg har nok en grunnholdning om at jeg har vært ekstremt heldig i livet, og jeg at jeg 

nesten er litt forpliktet på å gi noe tilbake. Det er helt tilfeldig at jeg har havnet i et 

rikt land, i en høyt utdannet familie med mulighet for å gjøre stort sett hva jeg vil. Det 

er det veldig mange som ikke har. Så det er veldig verdibasert. 

Å reise og jobbe internasjonalt har også skapt nye perspektiver på psykologisk praksis, og gitt 

mulighet for at de kan jobbe politisk med faget. Flere opplever at det internasjonale arbeidet 

har formet en drivkraft i dem, som det følgende belyser: «Det gjør nok at jeg får veldig lyst til 

å bidra mer i verdenssammenheng. Hvordan kan jeg bruke faget mitt så det kommer til gode 

på så bra måte som mulig?». Informantene opplever at interesse for internasjonal politikk og 

globale spørsmål har påvirket deres vei inn det internasjonale feltet. Å jobbe politisk med 

faget, og gjennom klinisk arbeid bidra i arbeidet med global urettferdighet blir nevnt som 

viktige motiverende faktorer.  

4.1.3 Meningsfullt arbeid  

De fleste informantene (7) beskriver på ulike måter det internasjonale arbeidet som 

meningsfullt, og at det er givende å kunne bidra som psykologer: «Det er stressende og trist, 

men det er dypt meningsfylt og givende.» Psykologene kjenner på et ønske om å være til hjelp, 

og flere uttrykker altruistiske holdninger. De sammenligner klienters behov i Norden med de 

behovene klienter i en internasjonal sammenheng har. Informantene opplever spesielt det å 

jobbe med sårbare og usatte mennesker som et meningsgivende aspekt ved arbeidet:  

Flyktninger i Norge trenger mye og får for lite, men flyktninger mange andre steder 

får ingen ting. Du skrur opp noen hakk på hvem som virkelig trenger hjelpen. Det er 

en kombinasjon av både noe egoistisk og noe altruistisk i det tror jeg. (…) For meg 

har det vært veldig givende.  

Å arbeide som psykolog i internasjonalt psykisk helsearbeid gir en opplevelsen av mening. 

Psykologene knytter det meningsgivende ved arbeidet til det å være til hjelp for mennesker 

som har særskilt behov for hjelp, samtidig som de uttrykker at det kanskje kan være 

selvhevdende og egoistiske motivasjoner som også ligger til grunn. Opplevelse av mening 

kan vitne om at psykologenes interesse for arbeidet er forankret i deres personlige verdier og 

livssammenheng.  
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4.1.4 Belastninger og ensomhet 

Psykologene (8) beskriver at de blir berørt av mennesker de møter og livsvilkårene de er vitne 

til: «Vi er jo sårbare vi også, selv om vi er fagfolk.» En informant benevner selv opplevelsen 

av å være «empatitrøtt», som kan vise til at arbeidet over tid er emosjonelt krevende. Selv om 

psykologene understreker at de ikke har hatt omfattende vansker, forteller fire (4) om 

stressreaksjoner de har hatt under og i etterkant av utenlandsopphold. Informantene beskriver 

symptomer som mareritt, vaktsomhet, irritasjon, nedstemthet, søvnløshet og somatiske plager, 

og relaterer stressreaksjonene til spesifikke traumatiske erfaringer med fattigdom og krig:  

Man skal ikke drive med bekymring, men hadde mild PTSD. Jeg merket det da jeg kom 

tilbake fra Midtøsten, det var krig. Merket en hypervigilans og at alt inntrykk var for 

sterk, for høyt, gikk for brått og var for lyst. Men da var det godt å vite at det bare er å 

fortsette. Så habituerer man.  

Selv om en informant mener at man må velge arbeidsfelt som man evner å håndtere og mener 

det er for mye fokus på traumereaksjoner hos helsepersonell, er det likevel flere som beskriver 

følelsesmessige reaksjoner. Noen har kjent på følelser av flauhet og skam over at de har hatt 

psykiske reaksjoner på det de har opplevd. De har opplevd det vanskelig å ha psykiske plager 

samtidig som de har hatt rolle som spesialister i psykisk helse:  

Jeg fikk egentlig panikkangst. Ikke veldig utpreget, har aldri hatt det før. Ikke veldig 

hardt heller vil jeg si, men jeg klarte ikke sitte bak i bilene. Hvis jeg ble sittende bak i 

midten, klarte jeg ikke det. (…) Dette syntes jeg var ganske ille for jeg var Mental 

Health Specialist. Og jeg var den eneste som gikk helt bananas.  

De fleste av informantene (6) har kjent på følelsen av ensomhet. Informantene knytter 

ensomhetsfølelsen blant annet til skiftene mellom hverdagsliv og internasjonalt arbeid. 

Psykologene opplever at de ikke har hatt noen å dele personlige erfaringer med. Det har gjort 

at noen holdt seg for seg selv dagene etter hjemkomst. Familie og nettverk hjemme klarer 

ikke alltid å romme, ta imot eller møte psykologene i bearbeidelsen av utenlandserfaringene:  

Det å komme hjem til venner eller kolleger er alltid like rart. De gjør som de alltid har 

gjort; de spør hvordan det har vært. Også vet du at de ikke vil høre historien. Jeg har 

sluttet å ha en forventning til at noen skal spørre ordentlig. Noen få gjør det, men de 

fleste orker ikke. Jeg har lagt til meg noe jeg pleier å si, som «det er ikke enkelt, det er 

mange fæle historier, men det er også veldig givende. For min egen del opplever jeg at 

det er mye varme og glede, har møtt mange fantastiske mennesker. Og det veier opp 

for alt det triste man møter». Da er egentlig de fleste ferdige med å lytte. 
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Informantene beskriver erfaringsutveksling med internasjonale kollegaer og personer hjemme 

som har jobbet internasjonalt, som annerledes. Når ektefelle eller venner har erfaring med det 

internasjonale feltet, har de ikke følt denne formen for ensomhet. For en informant er ikke 

ensomhetsfølelsen knyttet til savnet etter noen å dele erfaringer med, men til at man etter 

mange utenlandsopphold kan miste kontakt med fellesskapet hjemme:  

Jeg har måttet jobbe systematisk for å holde vennskap og nettverk vedlike. Noen 

ganger har jeg følt at det har vært ensomt å komme hjem, og å være hjemme. Spesielt 

etter jeg ble skilt. Når jeg er ute føler jeg meg aldri ensom. Jeg er på et hotell, har en 

viktig oppgave og kollegaer. Hjemme kan jeg føle meg ensom.   

Psykologene reagerer på forholdene de møter på internasjonale arbeidsoppdrag, men de 

uttrykker også at de ikke å ha vært mye plaget av psykiske reaksjoner. Noen har likevel kjent 

på at det er vanskelig å være psykolog og samtidig slite med psykiske vansker eller 

reaksjoner. Følelsen av ensomhet er for flere knyttet til opplevelsen av å være alene med 

erfaringene, og at de mangler en arena å dele det med. 

Oppsummering: Psykologenes beskrivelser belyser hvordan de opplever sitt møte med 

internasjonalt psykisk helsearbeid. Motivasjonen for å reise ut er sammensatt. Psykologene 

drives av nysgjerrighet og spenningssøking, men ikke minst av et faglig, sosialt og politisk 

engasjement. Arbeidet oppleves meningsfullt og givende, men mange kjenner også på 

belastninger og ensomhet i møte med store arbeidsutfordringer og vekslinger mellom 

hverdagen ute og hjemme. Selv om noen forteller at de har opplevd psykiske symptomer 

knyttet til sitt internasjonale arbeid, beskriver de seg gjennomgående som lite plaget.  

4.2 Profesjon- og rolleforståelse 

Informantene reflekterer over forhold ved sin profesjonelle rolle og fagutøvelse. Mange 

erfarer at psykologrollen endres i møte med internasjonalt helsearbeid. Psykologene 

beskrivelser belyser ulike erfaringer med nye arbeidssituasjoner, og hvordan dette har 

påvirket deres forståelse av å være psykolog.  

4.2.1 Psykologrollen i endring  

Informantene opplever at de som psykologer må være tilpasningsdyktige. Flere (5) nevner 

opplevelsen av å skape, tilpasse og endre psykologrollen: «Jeg synes jeg har skapt rollen litt 
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på nytt igjen hver gang jeg reiser ut. Jeg må tenke gjennom hva som er den mest 

hensiktsmessige måten å være psykolog på i denne konteksten, også prøver jeg å lage denne 

rollen.» Mange av informantene (5) beskriver at det har vært nødvendig å være kreativ og 

fleksibel. Opplevelsen av å måtte strekke seg lenger enn de kanskje er vant med, og ha en 

annen rolleforståelse belyses av en informant:  

Som enkeltstående psykolog, har man fleksibilitet, en annen rolleforståelse. Det er det 

ikke noe tvil om ute. Du må gjøre ting du ikke trodde du måtte gjøre, du må strekke 

deg enda lenger. Den distanserte terapeutrollen som sitter på en stol og sier «mhm» 

kan du bare legge bort, for den fungerer ikke i felt. 

Flere (6) informanter opplever at internasjonalt psykisk helsearbeid påvirker fagforståelsen og 

gir nye perspektiver på psykologisk praksis. I møte med ukjente kulturer og andre forståelser 

for helse og lidelse, opplever de at psykologifaget får nye bruksområder:   

Det blir så konkret da. Psykologgreiene som jeg har tenkt er så abstrakt, for faget har 

spennende teorier det er interessant å diskutere med mine andre intellektuelle venner 

over et glass rødvin. Plutselig var psykologien forskjell mellom liv og død, forskjell 

mellom tilfriskning og å sulte ihjel for barna.   

Alle nevner at de har jobbet samfunnsrettet med fokus på sosiale tiltak og forebygging, og at 

psykologarbeidet i stor grad involverer veiledning og opplæring. En informant skiller tydelig 

mellom sitt internasjonale arbeid som henholdsvis terapeut og psykolog, der personen 

beskriver terapeutarbeidet som individrettet og psykologarbeidet som samfunnsrettet. Flere 

presenterer seg som «samfunnspsykolog» i arbeidet internasjonalt:  

Fra å være fokusert på den terapeutiske samtalen, er jeg nok blitt samfunnspsykolog. I 

utgangspunktet var jeg veldig opptatt av traumepsykologi. Lyst til å jobbe med 

mennesker som virkelig hadde fått livene sine smadret, og var egentlig helt oppslukt av 

traumer og det individualkliniske. Er fortsatt opptatt av traumer og hvordan det er 

med på å forme livsbetingelser. Men jeg har gått fra den intense tosomme 

individualkliniske tilnærmingen til å zoome ut og se flere faktorer. Blitt opptatt av 

tendenser og politikk. Hvordan formes betingelsene for psykisk helse av kontekst?  

Informantene opplever at psykologrollen endres, og de må være tilpasningsdyktige i møte 

med internasjonalt psykisk helsearbeid. Problemstillinger de møter gjør at de må gå utover 

egen kompetansegrense. På ulike måter gir internasjonalt arbeid nye perspektiver på egen 

fagutøvelse og -forståelse. Psykologer må gå ut av kjente psykologroller, og blir ofte 

samfunnspsykologer.  
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4.2.2 Rollen som ekspert på psykisk helse  

Psykologene har erfaringer med at deres fagkompetanse både kan bli under- og overvurdert i 

møte med lokalbefolkning og internasjonale kolleger. Fem (5) av informantene beskriver 

dette. Flere beskriver å få tildelt rollen som ekspert på psykisk helse, og at det stilles høye 

forventninger til deres kapasitet og kunnskap. For noen har dette vært overveldende: 

Jeg husker jeg ble litt slått ut da jeg kom, for på døren min stod det Mental Health 

Specialist. Vi hadde ansvar for mental helse i hele området. Det var faktisk litt 

krevende, jeg lurte på om jeg skulle ta ned den lappen. Det går ikke an å leve opp til. 

De andre som var der, var enda mindre kompetente enn meg til å løse problemer. Det 

synes jeg var vanskelig.  

Psykologenes avgjørelser får stor betydning i det lokalsamfunnet de arbeider i. De blir vist 

tillit og får stor påvirkningsmulighet i utvikling av prosjekter. For noen informanter har dette 

satt i gang etiske refleksjoner om maktforhold i internasjonalt arbeid. Som ekspert på psykisk 

helse og som psykolog i en ny kulturell sammenheng, kreves det en annen type lederrolle: 

Det forventes en annen type autoritet enn det som forventes hjemme. Her snakker vi 

om allianse, felles mål, enighet om arbeidsoppgaver. I mange kulturer, hvis du sier at 

dette skal vi finne ut sammen, så sier klienten: «Er det ikke du som er lege?» De 

definerer deg som doktor, så dette bør du jo vite. «Hva har jeg som pasient med dette 

å gjøre?» Det å noen ganger våge å være mer autoritær i stilen, selvfølgelig ved å 

prøve å ikke overkjøre pasienten. Men det å si «dette synes jeg du burde gjøre», som 

du ikke ville gjort til en pasient hjemme.  

Psykologene kan også oppleve det utfordrende å komme i posisjon, i situasjoner der de ikke 

får støtte i implementering av psykiske helsetilbud. Det er vanskelig å innføre tiltak når de 

ikke får tillit fra kolleger og lokalbefolkning. Dette beskrives av en informant:   

Noen ganger blir du satt i en vanskelig posisjon. Det var ofte en holdning om at 

«damn if you do, and damn if you don’t». Hvis jeg kom og var ydmyk og sa «dere er 

ekspertene», så spurte de hvorfor jeg kom. Sa jeg at jeg har noe å lære bort, spurte de 

om hvem jeg trodde at jeg var. De spurte; «hva vet du om traumer, hva vet du om 

krig?» Krig har jeg jo aldri opplevd. Sånne holdninger møtte oss.  

Lokalsamfunn og kolleger internasjonalt har ulike forventninger til psykologene og deres 

fagkunnskap. Psykologene kan føle seg overveldet av ansvaret og tilliten som fageksperter, 

men kan også møte utfordringer når de ønsker å gjennomføre tiltak. De kan oppleve å bli 

stående i en vanskelig posisjon, der deres kompetanse betviles.  
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4.2.3 Utviklende erfaringer  

Flere (6) informanter beskriver å være psykolog i en internasjonal sammenheng som 

utviklende. De ser psykologrollene som enten motsetninger til eller en utvidelse av sine 

erfaringer med å være psykolog i Norden. Noen beskriver seg friere og mer lekende som 

psykologer. Andre opplever at internasjonalt arbeid har økt deres kunnskap, gjort dem 

tryggere som fagpersoner, og bidratt til å gi dem nye erfaringer med å være psykolog. 

Personlige endringsprosesser i møte med et internasjonalt yrkesliv reflekteres i det følgende:  

Jeg føler at jeg er blitt litt, høres kanskje rart ut, men føler at jeg er blitt klokere. Det 

jeg har gjort er å gjøre mye av det jeg har aller mest tro på. Har bestemt meg for å 

være modig og gjøre det, også kjennes det superbra. Og jeg blir tryggere av det. Jeg 

føler meg mer levende på en måte. Innimellom kan jeg føle meg mer fremmed.  

Noen understreker at internasjonalt psykisk helsearbeid ikke passer alle, og at man må være 

forberedt på uklare arbeidsforhold og uforventede roller: «Sånn etisk sett har jeg tenkt at hver 

enkelt av oss har et ansvar for å prøve å flytte oss sånn i yrkeslivet vårt at vi tar 

arbeidsoppgaver som passer med det man syns man har krefter til å møte.»  For andre har 

erfaringen med nye krav til psykologrollen gitt dem økt forståelse for hvordan de selv er som 

psykologer og hva de trives med: 

Har lært hva slags psykolog jeg er og ikke er. Jeg er nok ikke en psykolog som kan 

være community psykolog i 12 måneder uten avstand til folk. Det er en grunn til at jeg 

har en mer kontorjobb hjemme. Jeg kan være veldig til stede over kort tid (…) Det 

krever nok mer av meg, og kommer ikke så naturlig. Så jeg skal ikke være i sånne 

situasjoner over lang tid tror jeg. 

Erfaringer med andre typer psykologroller og nye perspektiver på psykologifaget preger 

psykologenes arbeid i det internasjonale feltet. Arbeidet utvikler dem som mennesker og 

fagpersoner. De tilpasser seg et nytt arbeidsfelt, og får mulighet til å prøve ut hvilke 

psykologroller som passer dem og som de trives med.  

4.2.4 Betydningen av klinisk erfaring 

Noen av psykologene var nyutdannede første gang de jobbet internasjonalt, mens andre hadde 

sitt første internasjonale engasjement senere i karrieren. To (2) uttrykker tilfredshet over at de 

arbeidet internasjonalt tidlig i karrieren, og beskriver seg selv i ordelag som «naiv» og 

«uredd». De som har reist ut tidlig har fått mulighet til å lære av sine erfaringer og feilsteg:  
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Jeg tenker at jeg var ute såpass tidlig at jeg fikk en veldig god dose av alt det du ikke 

kan. Selv om du har gått mange år på universitetet, er det så mye du fortsatt ikke kan 

og vet i denne verden. Dette er litt sånn etterpå-tanker, men jeg tror at det har vært 

med meg. Det å aldri noen sinne tro at nå kan jeg dette. Jeg dro ut og trodde jeg 

kunne noe, også kunne jeg ikke det.   

I motsetning til dette, poengterer tre (3) av psykologene betydningen av klinisk erfaring for å 

kunne gi god psykisk helsehjelp internasjonalt. De opplever at bred klinisk erfaring har vært 

viktig i møte med et nytt arbeidsfelt. Uten erfaring møter psykologen større utfordringer:  

Jeg har møtt hjelpere som har mindre ballast i fagarbeidet sitt. Sist jeg var ute var det 

to nyutdannede psykologer som ville hjelpe til. Men de er jo ikke trygge i 

psykologrollen enda. Å gi vurderinger og hjelp til andre psykologer, som ikke snakker 

samme språk eller som man ikke kjenner kulturen til, og gå inn i en ekspertrolle blir 

nokså formalistisk og gir litt lite mening.   

Samtidig gir fem (5) av informantene uttrykk for at det kan være personlighetstrekk eller 

evner som gjør en mer rustet til å håndtere arbeidsutfordringer internasjonalt. Hva disse 

trekkene eller evnene innebærer fremkom ikke fra intervjuene. Det kan være mulig at det er 

slike faktorer, heller enn erfaring, som ligger til grunn for opplevelsen av å gjøre et godt 

klinisk arbeid internasjonalt. Hvorvidt å jobbe internasjonalt med psykisk helse fordrer bred 

klinisk erfaring er det ikke samstemt enighet om. Det kan også tenkes at det å se tilbake på sin 

karriere og vurdere egne valg, påvirker den enkeltes syn på betydningen av egen erfaring.  

4.2.5 Utenfrablikk på Norge 

Erfaring med internasjonalt psykisk helsearbeid kan påvirke psykologers perspektiver på 

norsk kultur, helsevesen og psykologprofesjon. Fem (5) av informantene forteller om forhold 

ved det norske samfunn og helsesektor de synes er utfordrende. De opplever at synet på 

Norge har endret seg etter at de har fått internasjonal erfaring. Noen beskriver hjemlandet som 

«en lykkeboble», og viser til at vansker i Norge er minimale sammenlignet med andre steder i 

verden. Fire (4) opplever norske profesjonsnormer som begrensende for seg selv som 

psykologer. Nordisk klinisk praksis beskrives som kjedeligere, tyngre, trangere og mer 

regulert. Dette reflekteres i følgende uttalelse: «Jeg blir mye mer pysete, mer holdt, sjenert og 

tradisjonell hjemme. Har kanskje tatt med noe, men jeg merker at jeg blir mer kjedelig norsk 

psykolog. Det er trangere her hjemme.» Dette følges opp av en annen informant som 

beskriver forskjellen på kolleger hjemme og ute på denne måten:  
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Man møter folk som gjør noe og brenner for noe de synes er viktig. Jeg har alltid 

synes det har vært artig. Når jeg nå er blitt eldre psykolog, synes jeg det er litt færre 

sånne psykologer her hjemme, men de kan jeg møte mer av ute (…). Jeg kan føle meg 

litt fremmed fra den norske arbeidsinnsatsen. Mange psykologer på min alder virker 

som de bare jobber for lønn. Det er jo kjedelig. 

Erfaring med internasjonalt psykisk helsearbeid og møter med internasjonale kolleger har 

endret psykologenes perspektiver på klinikk og samfunn i Norden. Hjemlandet beskrives 

gjennomgående i mer negative ordelag. En nærliggende antagelse er at psykologene møter 

flere likesinnede helsepersonell i det internasjonale feltet, enn på sin nordiske arbeidsplass.  

Oppsummering: Informantene beskriver hvordan psykologrollen og klinisk fagutøvelse 

utfordres og utvikles i internasjonalt helsearbeid. Arbeidsforholdene danner behov for en 

profesjonsutøvelse som kan være annerledes og bredere enn den som fordres hjemme. 

Psykologene må være fleksible, kreative og strekke seg lenger. Flere beskriver seg som 

samfunnspsykologer, heller enn individualterapeuter. I de nye arbeidsfeltene får de ofte tildelt 

en rolle som ekspert på psykisk helse. Denne maktposisjonen har tidvis vært utfordrende. 

Utfordringer kan gjøre psykologene usikre på egne ferdigheter, og skaper etiske dilemmaer. 

Noen har også erfaringer med at klienter og kolleger ikke har tillit til fagkompetansen deres. 

Psykologene har ulikt syn på hvor mye erfaring som er nødvendig for å arbeide internasjonalt, 

og uttrykker at de har fått nye perspektiver på den nordiske psykologprofesjonen. 

4.3 Klinisk praksis i felt  

Når psykologene går inn i et nytt arbeidsfelt og møter ukjente kulturer, opplever de at 

fagkunnskapen må tilpasses. Dette gir grobunn for nye perspektiver og dilemmaer i 

forståelsen av psykisk helsearbeid og profesjonskunnskap.  

4.3.1 Ulike tilnærminger i klinisk praksis   

De fleste informantene beskriver nødvendigheten av å tilpasse psykisk helsearbeid til lokale 

kulturelle forhold og lokalsamfunn. Psykologene er enige om at psykososiale tilnærminger 

med fokus på samfunnsrettede og gruppebaserte intervensjoner er gode inngangsporter. Fire 

(4) psykologer har også hatt individualterapi med klienter internasjonalt, men de er usikre på 

om det er den beste tilnærmingen. Begrensende ressurser og kulturelle rammebetingelser gjør 

at de opplever psykososiale intervensjoner nødvendige: «Man driver ikke kun med individuelt 
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arbeid. Det vil være absurd å gjøre i en situasjon der millioner av mennesker lider. Å 

konsentrere seg om en person, det er det ikke ressurser til». Noen informanter har god 

erfaring med lokalt helsepersonell og deres arbeid. Samtidig reflekterer psykologenes 

beskrivelser at lokalt helsepersonell ofte har lavere utdanning og begrenset kunnskap om 

generell psykologi og behandling. Derfor omfatter mye av arbeidet et klart systemisk 

perspektiv ved å veilede og drive opplæring av helsepersonell lokalt.   

Informantenes beskrivelser belyser uenighet om hvilke tilnærminger som gir mest nytte. To 

(2) informanter har erfart at kognitive tilnærminger og biopsykososiale modeller er gode i 

møte med klienter. Tre (3) informanter vektlegger narrative og traumebaserte metoder, og 

stiller spørsmål ved bruk av kognitive modeller. Noen opplever at rammene for internasjonalt 

psykisk helsearbeid fordrer at man våger å utfordre fagpsykologien og elementer ved 

evidensbaserte behandlingsmetoder. Psykologene må legge egne psykoterapeutiske 

preferanser til side i møte med en ukjent kultur og klientgruppe: «Ha det evidensbaserte på 

ryggen, og ikke på magen. Så man møter hjerte til hjerte først, med sensitivitet. Så tar man 

frem det fagspesifikke og metodene først når andre ting er etablert.» Tre (3) psykologer 

forteller at de hadde faglige forventninger til hvordan de skulle arbeide internasjonalt. Det var 

derimot andre behov som møtte dem. Som det følgende sitatet belyser, er det ikke alltid mulig 

å planlegge tiltak eller terapeutiske intervensjoner i internasjonalt psykisk helsearbeid.    

Ideen min var jo at jeg skulle reise ut for å lære meg traumearbeid. Jeg hadde en 

forestilling om hvordan det skulle foregå, også var behovet der noe annet enn det jeg 

hadde lært om PTSD. Det var ikke der de var. Det var mer sånn, “Fint at du kommer 

hit, men har du ullpledd? Har du såpe, for jeg har skabb?”  

Informantene vektlegger ulike sider ved hva som er godt psykisk helsearbeid i en 

internasjonal sammenheng. Det er enighet om at internasjonalt psykisk helsearbeid fordrer et 

samfunnsperspektiv. Psykologene har erfaring med at psykososiale og gruppebaserte 

tilnærminger er nyttige, sett i forhold til ressursbegrensninger og kultur. Samtidig vektlegger 

psykologene ulike psykoterapeutiske metoder i sitt arbeid. En nærliggende tanke er at 

uenigheten om terapeutiske metoder speiler diskursen som eksisterer i nordiske fagdebatter. 

4.3.2 Arbeidsforholdene internasjonalt  

Psykologene har arbeidet i tidligere konfliktområder, krigsutsatte land, og i store humanitære 

kriser. Fem (5) informanter beskriver belastninger ved å befinne seg i risikofylte områder. De 
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har opplevd krig på nært hold, og møtt mennesker utsatt for menneskerettighetsbrudd, 

overgrep, vold og naturkatastrofer. Noen informanter (3) har erfaring med at traumehistoriene 

klientene forteller om kan være overveldende. Som psykologer berøres de av klientenes 

historier, men ikke mer enn de gjør hjemme. Andre (2) opplever at traumehistoriene de møter 

internasjonalt ligner klienthistorier de har møtt i en nordisk psykologpraksis. For noen (4) er 

særlig opplevelsen av å ikke få gjort nok, på grunn av begrensede ressurser, utfordrende. De 

får en følelse av avmakt og hjelpeløshet i arbeidet som psykologer:  

Det kan være historier som berører meg ekstra, jeg går ikke upåvirket ut av et møte 

der noen har uttrykt voldsom smerte. Men der har jeg tross alt metoder for å prøve å 

gjøre det litt bedre og å hjelpe til. Det jeg synes er belastende er å være veldig 

hjelpeløs. Når det kommer en mamma med seks barn på slutten av arbeidsdagen, og 

hun ikke vet hvor hun skal sove den natten og vi ikke vet hvor vi skal gjøre av henne.  

Psykologene kjenner på at de har savnet veiledning og faglig fellesskap internasjonalt. Noen 

opplever seg sårbare i møte med arbeidsforholdene, og det å stå alene i faglige og etiske 

problemstillinger: «Det er kanskje ekstremsport å reise ut. Selv om Norge er kjedelig, har det 

noen rammer. Man er mer sårbar, alene, uten kollegafellesskap. Man setter seg i en sårbar 

situasjon.» Flere beskriver arbeidssituasjoner med høyt tempo og begrensede muligheter til å 

koble av. Psykologene forteller likevel levende om lokalbefolkning, arbeidskolleger og 

klienter som har gjort inntrykk. Å tilhøre et engasjert internasjonalt fellesskap som gjør en 

innsats for å skape endring er en meningsfull erfaring, selv om det til tider er belastende:  

Det var en spesiell situasjon, så mange mennesker som døde, mye dramatisk. Det var 

det mest krevende. Men ikke på en negativ måte, kan jeg si det? For det er dypt 

meningsfylt når du jobber med engasjerte folk fra hele verden og lokalt ansatte. Du 

merker at det du gjør har noe for seg. Du kan gjøre konkrete ting, som får en positiv 

konsekvens.  

Psykologene (6) beskriver også forhold ved arbeidsfellesskap og organisatorisk samarbeid 

som utfordrende. Noen har opplevd faglig og organisatorisk uenighet med kolleger. 

Opplevelsen av en form for tvetydighet i samarbeid med kolleger belyses i følgende sitat.  

På den ene siden har jeg opplevd det tette samarbeidet med andre internasjonale som 

veldig godt, men på den andre siden har det også vært negativt. Det er samhold, men 

kan også gi stress. Alle er under belastning, og det kan skape interne konflikter. Det er 

ikke spesielt det å være i en krig eller krisesituasjon, men det mest belastende har vært 

når det blir en intern splid i gruppen man er i. Da er man veldig alene.  
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Det er flere forhold ved arbeidssituasjonen som psykologene beskriver som både givende og 

utfordrende. Hovedsakelig knytter informantene belastninger til risikofylte omstendigheter, 

ressursmangel, kollegafellesskap, arbeidspress og tempo.  

4.3.3 Ivaretakelse og håndtering av arbeidet   

Informantene presenterer ulike måter de håndterer utfordringer i internasjonalt psykisk 

helsearbeid. Nesten alle (7) psykologene understreker nødvendigheten av et sosialt fellesskap. 

For flere har det vært viktig å etablere veiledningsgrupper, men nødvendigheten av et godt 

nettverk hjemme beskrives som særlig viktig:    

Det første jeg gjorde da jeg kom hjem var å ta en øl med en venn som også er 

psykolog. Å ha et nettverk som er bra er viktig. Det nettverket du har ute er bra, men 

ikke stabilt. Man møtes som konsekvens av at folk er på farten. Man kan ikke tro at 

nettverket tar deg når du er ferdig. (….) Du må ha noe hjemme, det er ekstremt viktig. 

Noen opplever avkobling under og i etterkant av oppholdet som nyttig for å holde ut over tid, 

og håndtere skiftene mellom utenlandsoppdrag og hverdagsliv. De kobler av gjennom 

naturopplevelser, god mat og drikke, og helgeferier utenfor områdene de er utplassert. 

Psykologene bruker klinisk kompetanse og psykologisk fagkunnskap for å håndtere egne 

reaksjoner. De beskriver at de har hatt nytte av terapeutiske intervensjoner som kognitive 

teknikker, mindfulness, musikk, og nedskrivning av personlige refleksjoner. Blant de som 

forteller om stressreaksjoner viser noen til hvordan de aktivt bruker fagkunnskap til å forholde 

seg til symptomer som normale reaksjoner på unormale situasjoner:  

Jeg husker da jeg kom hjem, bare noen uker etterpå. Da sov jeg i min egen seng, og 

sov litt lenge. Så i halvnitiden, det stod en kontainer utenfor, og naboen bestemte seg 

for å hive en vaskemaskin i kontaineren. Da var jeg ute av sengen, lå krumbøyd ved 

siden av. Og det synes jeg var helt flott! Jeg roset meg selv over at her fungerer 

amygdala, her er alt i rute for å si det sånn. Den responsen ble jo borte en uke etterpå, 

og de kunne hive så mye de ville. Sånn er det ment å fungere. 

Jeg utforsket spesielt psykologenes erfaring med ivaretakelse, oppfølging og debrifing fra 

utsenderorganisasjonene. Noen (2) skulle ønske de kunne mer om lokale forhold før de reiste 

ut. Fem (5) informanter har fått tilbud om oppfølging eller debrifing i etterkant av 

utenlandsopphold, og de beskriver dette som en samtale med psykolog i forbindelse med 

hjemkomst. To (2) hadde dårlige erfaringer eller opplevde at oppfølgingen ikke var tilpasset 

deres behov: «Nytten av debrifing handler litt om forventningene man har til å komme hjem, 
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men også hvor ille konteksten du har vært i er.»  Én (1) takket nei til debrifing fordi 

informanten ikke trodde organisasjonen kunne tilby et tilfredsstillende opplegg, mens tre (3) 

aldri har fått tilbud. Kun to (2) av psykologene beskriver at en form for debrifing har vært 

god, dog utilstrekkelig. Noen legger til grunn at tidspunktet bør være senere etter hjemkomst 

enn det som er praksis. Andre beskriver debrifing som en prosess og at «debrifing ikke 

nødvendigvis er gjort på en dag». Noen av psykologene opplevde også intervjuet i forbindelse 

med denne studien som en del av sin egen bearbeidelsesprosess. For flere av psykologene har 

veiledning og samtaler med kollegaer internasjonalt vært viktigere enn oppfølging i etterkant:  

Jeg bruker også folk der nede, som hun som er leder på helsesenteret. Er det noe jeg 

følte jeg bare måtte snakke om så fant jeg meg tid til det samme dagen eller dagen 

etterpå. Vi bor jo nesten samme sted. Har også en annen venn som jeg kan snakke 

med. Det er folk som kjenner systemene og de forstår de ulike verdenene.   

Psykologene benytter seg av kollegafelleskap, avkoblingsteknikker og egen fagkunnskap for å 

håndtere arbeidet og bearbeide erfaringer. Flertallet av psykologene har opplevd at 

ivaretakelse fra utsenderorganisasjonens side enten ikke har vært tilstrekkelig, nødvendig eller 

godt nok tilpasset deres behov.  

4.3.4 En vestlig vitenskap på nye arenaer  

Psykologene (8) beskriver hvordan de erfarer egen fagutøvelse i møte med andre kulturer og 

samfunn. De veksler mellom å beskrive kulturforskjeller som faglig stimulerende og faglig 

utfordrende. Flere har opplevd at fagbegreper har kommet til kort og kulturforskjeller har vært 

tydelige. Som det følgende sitatet viser, er kulturell tilpasning viktig, både når psykologene 

iverksetter konkrete intervensjoner og mer omfattende behandlingsopplegg. 

Uansett hva man måtte mene om PTSD, det er det rom for å mene mye om, så er jo 

noen av disse symptomene globale. Mareritt, gjenopplevelse, søvnvansker finner jeg i 

igjen i ulike kulturer og langt på vei på samme måte. Men hvordan de forholder seg til 

det eller snakker om dem, er forskjellig.   

Informantene (8) problematiserer forholdet mellom vestlige og ikke-vestlige perspektiver når 

de iverksetter psykiske helsetiltak. Noen bemerker at psykologien har sitt utgangspunkt det 

globale nord, og har erfaringer med at klienter ikke kjenner til begreper for psykisk helse eller 

opplever psykologisk kompetanse relevant for sine vansker. To (2) av informantene beskriver 

situasjoner der helsepersonell i områder med langvarige kriser er tydelig skolert i en vestlig 
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tenkemåte. For å tilpasse psykiske helsetjenester til lokalbefolkningen har de opplevd å selv 

måtte syntetisere psykologisk kunnskap, og lokal kultur og sykdomsforståelse:   

Når vi har hatt kurs for psykologer, har de på en måte ønsket å teste om vi kan DSM. 

Da sier jeg at vi skal vi glemme disse diagnosene, nå skal vi jobbe med symptomene. 

Det spiller ingen rolle hvordan symptomet forklares ut fra DSM. Hvordan forstår 

familien der hjemme dette symptomet? Så vi må prøve å gjøre psykologene mer 

kulturelt sensitive til sin egen kultur.  

Noen stiller spørsmål om de som psykologer alltid klarer å følge etiske prinsipper. Etiske 

dilemmaer kan være knyttet til psykologenes rolleforståelse, og om psykisk helsearbeid i noen 

sammenhenger kan være skadelig eller få uforventede konsekvenser. Psykologene belyser 

blant annet utfordringer med å opprettholde konfidensialitet, rapportering og syn på kjønn og 

kjønnsroller. Opplevelsen av å være ekstern fagutøver ble tematisert i intervjuet. Noen har 

kjent på å være kulturelt og etnisk annerledes, og de ser nødvendigheten av å være ydmyk 

som vestlig helsepersonell:   

Samtidig skal du ikke skjule kunnskapen heller. Men ydmykhet er nok et nøkkelord. 

Hvis ikke tror jeg ikke du får gjort noe. Man kan ikke være sånn «white man come 

rescue», på en måte. Vi skal jo dra igjen, hva blir igjen da?   

Fem (5) informanter opplever usikkerhet om hvorvidt psykologers kliniske arbeid 

internasjonalt alltid er evidensbasert eller har effekt: «Jeg synes kanskje ikke at det som skjer 

internasjonalt er det mest faglig krevende. Men jeg ser at man fort driver med veldig mye 

rart, at andre driver med det, som det ikke er så mye evidens for.» Deres beskrivelser belyser 

også selvrefleksjon- og tvil knyttet til helsehjelp de selv har gitt internasjonalt. De stiller 

spørsmål om hvem som profitterer fra arbeidet, og hvem de egentlig reiser internasjonalt for. 

Noen undrer seg over om man som psykolog er mer effektiv i en kjent kulturell kontekst enn 

en ukjent: «Av og til er det spennende og vakkert på en måte, og andre ganger er det 

skumlere og mer sånn at jeg blir usikker på om hjelpen var bra. Jeg blir mer skeptisk.»  

Flere (5) informanter understreker at det har vært utslagsgivende å knytte seg til lokale 

psykologer for å få innpass i lokalsamfunn, og på den måten øke sjansen for at tjenesten 

videreføres etter at de drar hjem. Noen trekker også frem vansker med bruk av tolk i terapi og 

opplæring. De har erfaring med at lokale medarbeidere kan være til god hjelp når de får 

utfordringer med kultur- og språkforskjeller: 
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Det er noen ganger enormt frustrerende. Når jeg kommer som kvinne og psykolog, er 

det til hjelp å finne en lokal psykolog eller annen med akademisk utdannelse som kan 

snakke engelsk. Som kan være samarbeidspartner og som jeg kan forstå kulturen 

gjennom. Det har jeg gjort nesten alle stedene jeg har vært. Så når jeg har dratt igjen 

har de ofte fortsatt med arbeidet.  

Samtidig som psykologene stiller spørsmål om arbeidet deres er helsefremmende og bidrar til 

utvikling, viser alle psykologene (8) til erfaringer der de har opplevd å være til hjelp. De har 

selv sett verdien av arbeidet. Noen har erfaringer med at fokus på psykisk helse helt konkret 

redder liv og skaper utvikling. Andre forteller at de som del av forskningsprosjekter har 

opplevd psykisk helsearbeid internasjonalt som mer virkningsfullt, enn i de tilfellene der de 

har arbeidet som kliniske psykologer internasjonalt. I lys av erfaringer og tilbakemeldinger de 

har fått, har psykologene fått tiltro til at psykologifaget og psykologer kan være til hjelp:  

Hvis noe av det man gjør kan føre til at barn eller voksne opplever at noe blir bedre, 

så vil jeg gjerne tro at det er hjelpsomt. Jeg tror at psykologifaget har mye å bidra 

med inn i konflikter og kriser rundt om i verden.  

Psykologene reflekterer over psykologifaget og vestlige fagutøveres rolle inn i ukjente og ofte 

ikke-vestlige sammenhenger. De er opptatt av ydmykhet og etikk, og er bevisste på at 

psykologiske intervensjoner kan ha uvisse konsekvenser for lokalsamfunn. Kulturelt 

betingede forståelsesmodeller påvirker klinisk praksis. Selv om uttalelsene vitner om at de 

stiller spørsmål om psykisk helsearbeid alltid er nyttig, har psykologene erfaringer med at 

psykisk helsearbeid har vært verdifullt for lokalsamfunn og enkeltmennesker. 

Oppsummering: Alle informantene har refleksjoner knyttet til hva de synes er godt klinisk 

arbeid i de sammenhengene de jobber. Samtidig som det er klare fellestrekk i deres erfaringer, 

er psykologene også uenige om hva som er godt klinisk arbeid. Det sosiale og 

samfunnsrettede helseperspektivet er tydelig, men informantene har også erfaring med at 

ulike terapeutiske tilnærminger er mer nyttige enn andre. Flere reflekterer kritisk over egen 

praksis, og stiller spørsmål om deres metoder har hatt nytteverdi for lokalsamfunnene de har 

jobbet i. De uttrykker bekymring over om psykologiske tilnærminger og psykologiens 

vestlige forankring noen ganger kan være til skade og få uante konsekvenser. 

Stressbelastninger i arbeidet, forhold i arbeidssituasjon og omgivelser påvirker dem. Samtidig 

opplever psykologene at deres kunnskap om mestringsstrategier og psykologi, er nyttige 

redskaper som gjør at de håndterer utfordringer de kan stå overfor i arbeidet.  
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5 Diskusjon 

Psykologene beskriver sitt internasjonale arbeid som meningsfullt og givende, der deres 

psykologrolle og faglige kompetanse utvides, utvikles og utfordres i møte med ukjente og 

utrygge arbeidsforhold, begrensede ressurser og kulturforskjeller. Psykologenes erfaringer 

med internasjonalt psykisk helsearbeid belyser et mangfold av kliniske tilnærminger. De har 

som fagpersoner måtte strekke seg, være fleksible og kreative i møte med etiske og faglige 

utfordringer. De beskriver ulike sider ved arbeidet som belastende, men drar nytte av egen 

fagkompetanse for å håndtere arbeidsrelaterte stressfaktorer. Psykologene reflekterer over 

sine posisjoner som vestlige fagutøvere, og stiller spørsmål om psykologisk kompetanse og 

vestlige forståelsesmodeller alltid er tilstrekkelig for ulike lokalsamfunn.  

Målet for studien er å gi innsikt i og kunnskap om hvordan psykologer erfarer sitt 

internasjonale arbeid, og hvordan de reflekterer rundt sine mange opplevelser. Det sentrale 

spørsmålet for hovedoppgaven har vært: «Hvordan er det å være psykolog i internasjonalt 

hjelpearbeid, og hvordan utfordres psykologrollen ute i felt?», med et særskilt fokus på hvilke 

erfaringer og refleksjoner de knytter til eget engasjement og psykologrollen i nye 

sammenhenger. I det følgende vil jeg først drøfte hvordan psykologenes profesjonelle 

identitet utfordres og tilpasses i en internasjonal sammenheng. Så vil jeg drøfte hvordan 

psykologenes beskrivelser av tvil og tvisyn på egen virksomhet kan sees i sammenheng med 

profesjonsutdanningen, profesjonell tilpasningsprosess og utfordringer i arbeidet. Deretter vil 

jeg drøfte hvordan forskning på arbeidsrelaterte stressfaktorer, meningsskaping og 

bearbeidelse kan sees i sammenheng med psykologenes erfaringer. Avslutningsvis vil jeg 

gjøre rede for hva funnene i denne studien kan bety videre for forskning og praksis.   

5.1 Psykologidentitet i et internasjonal felt  

Informantene beskriver at å være psykolog i en internasjonal sammenheng fordrer en evne til 

å møte problemstillinger med ulike faglige perspektiver, og også evne til å ta på seg oppgaver 

som tidvis avviker fra egne forventninger til psykologrollen. Dette stemmer overens med 

Ibarra (1999) og Heggen (2008) som mener at profesjonell identitet er dynamisk gjennom 

livet, og vil tilpasses og redefineres i møte med nye arbeidssituasjoner, kollegafellesskap og 

praksisfelt. Ifølge Heggen (2008, s. 325) vil profesjonell identitet endres ved at psykologen 

selv strukturerer, former og stabiliserer yrkesutøvelsen i tråd med indre handlingsmønstre som 
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er relatert til bestemte arbeidssituasjoner. Dette belyses i psykologenes beskrivelser. De 

opplever at de som mennesker og fagutøvere må være fleksible og tilpasningsdyktige i møte 

med internasjonalt psykisk helsearbeid. Psykologene beskriver psykologrollen som 

annerledes enn den de har hjemme, der den er mer individrettet og mindre kreativ. Flere av 

psykologene forteller at det ikke er rom for omfattende individrettede behandlingsløp i 

internasjonalt helsearbeid. På grunn av eksterne forhold må de i større grad ha et sosialt og 

systemisk perspektiv på psykisk helse.  

Noen informanter benevner psykologrollen internasjonalt som samfunnspsykolog. Ifølge 

Schjødt og Skutle (2013) handler samfunnspsykologisk perspektiv og arbeidsmetode om å 

legge til rette for best mulig helse, psyke og liv for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Ved 

utfordringer, problemer og kriser i et samfunn vil ikke dette løses gjennom fokus på 

behandling av enkeltmennesker, men samfunnet i seg selv må engasjeres i positiv retning og 

styrkes for endring (Schjødt & Skutle, 2013). Dette synes å være i tråd med psykologenes 

forklaringer på hvorfor de opplever en samfunnspsykologisk tilnærming som verdifull. Ibarra 

(1999) viser til at sosialiseringsprosesser, profesjonelle erfaringer, eksterne faktorer og ikke 

minst arbeidskrav påvirker hvordan individet skaper en profesjonell identitet. Det samsvarer 

med hvordan informantene beskriver at ustabile arbeidssituasjoner, ressursbegrensninger, 

ukjente kulturer og krevende betingelser, utfordrer psykologrollen. Psykologene forteller at 

dette bidrar til at de må ha evne til rollefleksibilitet, og at de tar på seg mer systemisk 

orienterte roller og arbeidsoppgaver, enn det de er kjent med fra en nordisk sammenheng.  

Informantenes beskrivelser belyser måten de forhandler og utforsker ulike identiteter på, som 

gruppeveiledere, samfunnspsykologer, fagspesialister og individualterapeuter ute i felt. De 

vurderer hvordan ulike psykologroller samsvarer med deres holdninger, faglige verdier og 

identitet som psykologer. Noen opplever at å være «samfunnspsykolog» ikke er den 

arbeidsformen de trives med. Dette reflekteres også av Ibarra (1999) og Heggen (2008) som 

mener nye roller og endret profesjonell identitet vurderes opp mot indre arbeidsmodeller, 

verdier og forståelse av seg selv som psykolog. Ifølge Schein (2004) vil individet forsøke å 

realisere sine verdier og holdninger fra oppvekst, samfunn og utdanning gjennom yrkesvalg 

og arbeidsfelt. Psykologene i studien knytter sitt internasjonale engasjement til verdier og 

holdninger fra barndomsår, og de opplever at internasjonalt arbeid gir gjenklang i deres 

verdier og syn på psykologrollen. Av andre forhold som er viktige motiverende faktorer for 

det internasjonale arbeidet nevnes også spenningssøking, nysgjerrighet, globalt engasjement 
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og altruisme. Studien gir dermed støtte til Ibarra (1999), som foreslår at holdninger og verdier 

er del av individets forståelsesramme i møte med nye arbeidssituasjoner og krav til 

fagutøvelse. Å møte nye arbeidsfelt og kulturer med nysgjerrighet, åpenhet og engasjement 

kan være et godt utgangspunkt for tilpasning og fleksibel rolleutforming. I lys av Heggen 

(2008) som definerer profesjonell identitet som en videreføring av individets 

identitetsdannelse, kan det tenkes at nye perspektiver på profesjonell identitet vil skape 

endringer i individets personlige identitet, selvforståelse og verdisyn. Psykologenes 

beskrivelser av at de har blitt klokere, mer kreative og fått nye perspektiver på profesjon og 

samfunn, kan indikere at deres personlige identitet er endret som følge av internasjonalt 

arbeid.  

De fleste av dem jeg har snakket med har arbeidet forholdsvis alene som psykisk 

helsespesialister, og har dermed manglet en form for rollemodell. Å ha en rollemodell anser 

blant annet Ibarra (1999) som viktig for å lettere kunne tilpasse seg og sin profesjonelle 

identitet til et nytt arbeidsfelt. Psykologer i internasjonalt helsearbeid må i større grad 

«forhandle» med seg selv. De må utarbeide og endre sin forståelse av hva det vil si å være 

psykolog, hva som er god etisk praksis, og stå i situasjoner der de må stille spørsmål ved egen 

kompetanse. Forhandlingsprosessen kommer frem i psykologenes refleksjoner om arbeidets 

nytteverdi, hvordan de har endret seg som individer og fagutøvere, og refleksjoner om deres 

motivasjon for at de engasjerer seg internasjonalt. Ifølge Hunt (2008) har helsepersonell en 

sterk profesjonell identitet, som inkluderer etikk og normer for yrkesutøvelsen. Identiteten 

utfordres når psykologene strever med å fortolke sin profesjonelle moral og etikk i nye 

sammenhenger (Hunt, 2008). Det kan synes som at psykologene i mitt materiale strever med å 

finne tryggheten som faglige og etiske profesjonsutøvere, når de møter utfordringer med å 

tilpasse yrkesutøvelsen og psykologrollen til den aktuelle sammenhengen.  

Noen av psykologene forteller om erfaringer der psykisk helsepersonell lokalt har blitt 

opplært i vestlig forståelsesmodeller, og at denne opplæringen har gått på bekostning av deres 

sensitivitet for egen kultur. På den måten belyser psykologene det de selv benevner som 

psykologfaglig begrepsimperialisme, og psykologene knytter dette blant annet til egen 

forutinntatthet i møte med lokalsamfunn. De forteller at de reiste ut med antagelser om hva 

slags roller og arbeidsoppgaver de skulle ha, men opplevde å møte lokale forhold og behov 

som ikke samsvarte med forventningene. Hunt et al. (2008) fant i sin studie lignende etiske 

refleksjoner blant helsepersonell. Noen av informantene fortalte at de trakk seg fra arbeidet på 
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grunn av opplevelsen av å være del av kolonialisering (Hunt, 2008). For å muliggjøre 

kultursensitivitet og lokal tilpasning, har psykologene i min studie gode erfaringer med å 

knytte seg til lokale ressurspersoner. Slike ressurspersoner kan kanskje representere 

rollemodellene som Ibarra (1999) omtaler. I forhandlingsprosessen for å utforme en 

profesjonell identitet, kan andre fagutøvere fungere som rollemodeller for hvordan individet 

forstår og utformer sin profesjonelle identitet (Ibarra, 1999). Lokale ressurspersoner kan 

brukes som inngangsporter til en ukjent sammenheng, men også fungere som rollemodeller i 

møte med etiske dilemmaer psykologen står overfor.  

5.2 En tvilende terapeut  

I mitt empiriske arbeid har jeg møtt psykologer med tvisyn, tvil og mange refleksjoner. 

Psykologene stiller spørsmål ved hva som er godt psykologisk arbeid i en internasjonal 

sammenheng. Flere beskriver usikkerhet knyttet til egen kliniske praksis, og hvorvidt deres 

vestlige psykologikompetanse er godt nok egnet i andre kulturelle sammenhenger. Likevel 

indikerer psykologenes beskrivelser at de har arbeidet i tråd med retningslinjene til Inter-

Agency Standing Committee (IASC, 2007). Det er derfor rimelig å anta at de har forholdt seg 

til det som forskere og internasjonale aktører anbefaler, selv om de kanskje ikke har vært dette 

bevisst. En mulig påvirkende faktor til psykologenes usikkerhet om behandlingsmetoder, kan 

være begrensede effektstudier av psykologiske og psykososiale intervensjoner under 

humanitære forhold (Blanchet et al., 2017), selv om nyere studier av MHPSS-tiltak har funnet 

effekt (Bangpan et al., 2017; Panter-Brick et al., 2018). Flere av informantene har derimot 

arbeidet internasjonalt over flere tiår. Det kan være at psykologene startet sitt internasjonale 

arbeid før en rekke behandlingsstudier ble publisert. Det kan derfor tenkes at usikkerheten de 

beskriver skyldes begrenset kjennskap om nyere forskning på behandlingseffektivitet.  

En annen mulig forklaring er at psykologenes usikkerhet om effekt av psykisk helsearbeid, 

kommer som følge av manglende vurderingssystemer eller feedback. Fordi de fleste har 

arbeidet internasjonalt i en begrenset periode, har det ikke vært mulig å følge tiltak og klienter 

over tid og dermed se behandlingsutfall. Dette perspektivet trekkes frem av psykologer som 

har internasjonal erfaring både som forskere og kliniske fagutøvere. Gjennom forskning har 

de fått mulighet til å vurdere intervensjoner, i motsetning til når de har vært klinikere og dratt 

før en slik vurdering har vært mulig. Likevel nevner informantene enkelttilfeller der de har 

fått tilbakemelding om eller selv opplevd behandlingseffekt. Det kan tyde på at slike 
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tilbakemeldinger har vært viktig for deres tiltro til seg selv som psykologer internasjonalt, og 

kanskje spesielt når de har kjent på tvil om tiltakenes behandlingseffekt.  

Ifølge Heggen (2008) vil profesjonsutdanningen bidra til utvikling av profesjonell identitet og 

profesjonsidentitet. I utdanningen blir psykologer opplært i vitenskapelig tenkemåte og 

profesjonsetikk, og de blir oppfordret til å stille spørsmål ved yrkesutøvelsen. Flere av 

psykologene henviser i intervjuene til at de er forpliktet av den vitenskapelige tenkemåte og 

prinsipper om evidensbasert behandling, jamfør Etiske prinsipper for nordiske psykologer. 

Prinsippene viser blant annet til varsomhet i anvendelse av metoder og teknikker som ikke 

tilfredsstiller metodekrav, eller som psykologen ikke behersker (Norsk psykologforening, 

1998). Psykologene i mitt materiale viser til eksempler på behandling og tiltak de ikke tror har 

effekt. Spesielt én informant reflekterer over om psykologfaglige prinsipper og metoder kan 

ha skadelig påvirkning på klienter og mottakersamfunn. Det kan være vanskelig å vite om 

man gjør skade, når kulturen er ukjent og intervensjoner kan få andre utfall enn det teorien 

forespeiler (Aubé, 2011; Hunt et al., 2014). IASC (2007, 2010) tar opp begrepet «do no 

harm», og nødvendigheten av fagutøveres etiske refleksjon, sensitivitet og kulturkunnskap i 

internasjonalt psykisk helsearbeid. Psykologene beskriver at de har endret fagbegreper for å 

komme i dialog med kolleger og klienter ute i felt. De har måttet tenke nytt og reflektere over 

i hvilken grad psykologiske tilnærminger kan tilpasses den aktuelle sammenhengen.  

Psykologene forteller at deres fagkunnskap blir satt på prøve i møte med nye kulturer og 

situasjoner. Det kan tenkes at å gå utenfor kjente arbeidsfelt og kunnskapsgrenser skaper 

etiske dilemmaer, og danner tvil om egen yrkesutøvelse. Hunt et al. (2014) har i flere 

omganger studert helsepersonell og etiske problemstillinger de møter i internasjonalt 

hjelpearbeid. Ifølge forskerne vil helsearbeidere i det internasjonale feltet ofte arbeide på 

grensen av sin profesjonelle rolle. De må ta på seg arbeidsoppgaver som kan gå utenfor 

kompetanse og fagutdanning. Spørsmål knyttet til verdi og kvalitet av helsetjenester kan da 

bli del av helsepersonellets etiske refleksjon (Hunt et al., 2014; Schwartz et al., 2010). Dette 

samsvarer med funnene i denne studien. Psykologene må strekke seg utenfor kjente 

profesjonelle rammer, og beskriver tvil og usikkerhet om hva som er godt psykologarbeid.  

Når psykologer i internasjonalt helsearbeid møter arbeidssituasjoner som fordrer at de går ut 

over egen kompetanse, er det ikke usannsynlig at det skaper en tvil. Profesjonell selvtvil har 

også vist seg å ha positiv sammenheng med behandlingsutfall (Nissen-Lie, Monsen, Ulleberg, 

& Rønnestad, 2013). Psykologene har et tvisyn på egen praksis. De slår seg ikke til ro med 
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egen fagkompetanse, og tilbakemeldinger fra klienter. Psykologenes profesjonelle selvtvil 

vitner om en etisk bevissthet om at lokalsamfunn påvirkes av behandling og tjenester som blir 

iverksatt, og at psykologene kontinuerlig vurderer egen kompetanse. Psykologene opplever å 

ofte få rollen som «Mental Health Specialist». De trekker dette frem som utfordrende, og 

psykologene opplever at det gir dem en slags maktposisjon. Maktdimensjonen i humanitært- 

og utviklingsrettet er beskrevet av flere (Aubé, 2011; Hunt et al., 2013; Pupavac, 2001). 

Hjelpearbeidere kommer med kompetanse og arbeidskraft, og møter ofte en lokalbefolkning 

som er prisgitt og avhengig av den internasjonale hjelpeinnsatsen. Dette er noe av kjernen i 

Pupavacs kritikk av psykisk helse- og psykososiale tiltak. Donor- og utsenderland, ofte i det 

globale nord, har en grunntanke om at deres kunnskap og traumefokus vil muliggjøre at 

samfunn kan utvikle seg. I følge forfatteren er dette sykeliggjørende og kolonialiserende 

(Pupavac, 2001, 2002, 2004). Aubé (2011) understreker at psykisk helsepersonell spesielt må 

være bevisst slike maktforhold, og ha respekt for lokal kunnskap og ekspertise. Blant mine 

informanter møter jeg en bevissthet om disse utfordringene, samtidig som de opplever at 

maktposisjonen de kan få er utfordrende. De prøver å tilpasse seg klientenes og 

lokalsamfunnenes forståelsesrammer, i tråd med det Aubé (2011) beskriver.  

En nærliggende antagelse er at rollen psykologene har fått som psykisk helseeksperter kan 

forsterke noe av refleksjonen og usikkerheten de har om sitt arbeid. Kanskje spesielt når 

psykologene ikke er sikker på om de er til hjelp. En mulig forståelsesmodell kan være at dette 

inngår i det Ibarra (1999) beskriver som en forhandlingsprosess når profesjonell identitet 

utformes i en ukjent kontekst. Ifølge Ibarra (1999) må nye roller og profesjonell identitet være 

kongruent med individets selvkonsept og forståelse av seg selv. I dette inngår opplevelsen av 

at roller og profesjonell identitet gir gjenklang i personlige verdier og holdninger. Uklare 

rolleforståelser og et misforhold i balansen mellom individets holdninger, verdier og 

profesjonsroller, kan skape en dissonans. Dette vil utfordre psykologen til å reforhandle sin 

profesjonelle identitet og rolleforståelse (Ibarra, 1999). Psykologene har fått ekspertroller og 

får gjennom det innflytelse og makt. Det er ikke utenkelig at erfaringen med å komme som 

ekstern fagutøver med makt, kan gi en opplevelse av imperialisme og en form for indre 

dissonans. Dette kan skape en tvil om egen rolleforståelse. Det kan være utfordrende å 

internalisere en slik rolle i sin profesjonelle identitet og se dette i sammenheng med 

profesjonsetikk, og potensielle egne verdier om humanisme, likeverd, og medborgerskap. 

Psykologene blir gitt en ekspertrolle de ikke er helt komfortable med, og som igjen setter i 

gang en prosess om eget kliniske arbeid og deres profesjonelle rolle. 
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5.3 Stressbelastning og bearbeidelse  

Flere forhold ved arbeidet som psykolog internasjonalt kan være stimulerende og givende, 

men også utfordrende og gi potensielle stressbelastninger. Psykologene opplever utfordringer 

knyttet til samarbeid og kollegafellesskap, ensomhet når de ikke kan dele sine erfaringer med 

andre, utfordrende arbeidsforhold, hjelpeløshet, tvil om de har gjort nok, og det å befinne seg 

i områder med krig, nød og krise. De fleste beskriver reaksjoner som følge av å være vitne til 

krig, menneskerettighetsbrudd eller alvorlige krisesituasjoner. Studier har vist at 

hjelpearbeidere sammenlignet med den generelle befolkningen, har høyere risiko for å utvikle 

post-traumatisk stress, depresjon og angst (Cardozo et al., 2012; Connorton et al., 2012; Harry 

& Dodd, 2016).  

På bakgrunn av hvordan informantene beskriver sitt arbeid, kan man anta at psykologer er 

nærmere enkeltmenneskers lidelse over tid og får høre flere fortellinger om lidelse enn andre 

hjelpearbeidere. Eksempelvis vil somatisk helsepersonell oppleve krig og krisens effekter på 

nært hold i akuttmottaket, mens psykisk helsepersonell i større omfang lytter til fortellingene 

(Figley, 2002; Stamm, 2010). En nærliggende antagelse er at psykologer som faggruppe er 

mer utsatt for sekundært traumatisk stress og omsorgstretthet. Ifølge Figley (2002) vil 

psykologens tilfredshet med egen innsats for å hjelpe en klient, redusere omsorgstretthet og 

stress. Og motsatt, usikkerhet og tvil om man har gjort nok eller godt arbeid vil kunne øke 

stress. Cherepanov (2017) hevder at hjelpeløshet er en utløsende faktor for omsorgstretthet og 

utbrenthet. I tråd med dette vil man ifølge Geoffrion et al. (2016) kjenne på økt stress og 

potensiell omsorgstretthet når man ikke opplever seg selv som en dyktig psykolog.  

Flere av psykologene sier likevel at de møter mange av de samme utfordringene ute i felt som 

hjemme. På begge arenaene møter de mennesker i kriser, og de kan overveldes av 

traumefortellinger i møte med klienter ute i felt og hjemme. Som psykologer er de utdannet til 

og vant med å arbeide med mennesker utsatt for alvorlig omsorgssvikt, overgrep og krig. 

Psykologene forteller at deres opplevelse av å ikke yte god nok hjelp og føle på en 

hjelpeløshet er mer belastende i møte med klienter, enn konkret arbeid med traumehistorier. 

Risiko for sekundær traumatisering og omsorgstretthet blir av psykologene i studien knyttet til 

psykologarbeidet generelt, heller enn situasjonen spesielt. Det kan tolkes dithen at det som 

oppleves mest utfordrende, og som gir psykologene stressreaksjoner i felt, hovedsakelig er 

knyttet til arbeidspress, ressursmangel og risikofaktorer i omgivelsene. 
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Et interessant fenomen er at de fleste psykologene til dels avviser at de har erfart 

problematiske stressreaksjoner under og i etterkant av det internasjonale hjelpearbeidet, 

samtidig som de også beskriver reaksjoner de har kjent på. En forklaring kan være at de i kraft 

av sin fagbakgrunn kjenner til metoder for å beskytte seg mot, og forholde seg til stress- og 

traumereaksjoner. Som fagutøvere er de forberedt på reaksjonene, og opplever dem som 

naturlige følger av situasjoner de har vært i. Kjennskap til traume- og krisepsykologi gjør at 

de kan forholde seg til traumereaksjoner som normalreaksjoner. Dette er i tråd med empirien 

som har vist at trening, erfaring, forberedelse og kunnskap om det som potensielt kommer, er 

viktigere enn oppfølging i etterkant av hendelser (Raphael & Ursano, 2001, s. 344). 

Psykologene bruker fagkunnskap, terapeutiske teknikker, mestringsstrategier som avkobling 

og skriving, og søker sosial støtte under og i etterkant av utenlandsopphold. Sosialt nettverk, 

og kanskje spesielt andre med erfaring fra internasjonalt arbeid, er viktig for å håndtere og 

bearbeide erfaringer (Eriksson et al., 2009). En annen hypotese er at avvisning av symptomer 

viser til en følelse av skam eller en holdning til at man som hjelpearbeider, og ikke minst som 

psykolog, ikke bør kjenne på svakhet og oppleve lidelse. Dette belyses av noen informanter. 

Én psykolog stiller seg kritisk til det økte fokuset på hjelpearbeideres psykiske helse, mens 

andre beskriver skam knyttet til det å være ekspert på psykisk helse og selv få 

stressreaksjoner. Studier har vist at hjelpearbeidere kan oppleve egen lidelse mindre relevant 

(Connorton et al., 2012), og i frykt for å bli opplevd som uegnet som hjelpearbeider unngå å 

fortelle utsenderorganisasjoner om psykiske vansker (McCall & Salama, 1999).  

Informantene beskriver på ulike måter sitt internasjonale arbeid som meningsfullt og givende. 

Det kan tenkes at dette skaper en beskyttende faktor i dem, i møte med potensielt stressende 

og traumatiserende opplevelser. Hjelpearbeidere har en sterk motivasjon for humanitært 

arbeid, hvor det å hjelpe andre og bidra til en bedre verden står sentralt (Eriksson et al., 2013). 

Det kan tenkes at nettopp dette skaper resiliens i psykologene. Begrepet omsorgstilfredshet 

viser til at hjelperen opplever økt mening og tilfredshet ved å være til hjelp (Kjellenberg et al., 

2014). Psykologene opplever fagkunnskapen og -rollen beskyttende, og viser til eksempler 

der psykologien har hatt betydning for menneskers liv og død. Dette kan sees i lys av 

Geoffrion et al. (2016) sin modell som viser hvordan profesjonell identitet påvirker forholdet 

mellom omsorgstretthet og omsorgstilfredshet. Å oppleve mening fra og kontroll over eget 

arbeid, kan ha en medierende funksjon på forholdet mellom stressorer og utvikling av lidelse. 

Å oppleve manglende kontroll og mestring kan skape vansker (Pupavac, 2004). Ifølge 

Pupavac (2004) vil hjelpearbeid basert på spenningssøking skape resiliens, i kontrast til et 
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eventuelt ønske om å selv oppleve lidelsen. Sett i lys av informantenes skildringer, kan deres 

motivasjon som forankret i spenningssøking, globalt engasjement og utferdstrang være 

beskyttende faktorer. Som en oppsummering kan man anta at opplevelsen av mening, 

altruisme, tilfredsstillelse av utferdstrang og spenningssøking, sammen med psykologisk 

fagkunnskap og mulighet for faglig utfordring, er beskyttende faktorer.   

Psykologenes opplevelse av ensomhet er likevel gjennomgående. Kanskje spesielt 

opplevelsen av at andre ikke har mulighet til å forstå det de har opplevd. Dette gjenspeiles 

også i forskningslitteraturen. Ensomhet er et kjent fenomen blant hjelpearbeidere. Fenomenet 

beskrives som «konspirasjon av taushet», der opplevelsen av at det ikke er rom for å fortelle 

gjør at individet får en idé om at andre ikke forstår hva man har opplevd (Danieli, 2001, s. 

385; McCormack et al., 2009). Flere av psykologene etterspør mer veiledning i sitt arbeid 

internasjonalt. Psykologene opplever det som gjengis som debrifing (samtale med psykolog 

eller lignende ved hjemkomst) som utilstrekkelig eller irrelevant. Som nevnt er effekt av 

debrifing omdiskutert, men en form for debrifing eller «exit-program» blir likevel beskrevet 

som viktig (Connorton et al., 2012; McCall & Salama, 1999). Noen informanter har ikke 

opplevd å få tilbud om debrifing ved hjemkomst. Dette samsvarer med studier av praksisfeltet 

(Connorton et al., 2012; Ehrenreich & Elliot, 2004; McCall & Salama, 1999).  

I sin kvalitative studie fant Hunt et al. (2012) at debrifing bør tilbys tidsmessig senere enn 

ukene etter retur fra utenlandsopphold. Begrunnelsen er at hjelpearbeideren da får tid til å 

bearbeide erfaringer og dra større nytte av oppfølgingen (Hunt et al., 2012). Noen av 

psykologene i mitt materiale nevner dette. For noen var også intervjuet i forbindelse med 

studien en form for bearbeidelse. Informantenes beskrivelser viser likevel at de opplever å ha 

manglende behov og interesse for debrifing. Psykologene mener de håndterer reaksjonene de 

eventuelt har. Av de som har fått tilbud om debrifing, oppleves ikke denne oppfølgingen som 

relevant. Det kan skyldes psykologenes psykologfaglige bakgrunn, kliniske erfaring og 

mestringsstil. Psykologene i studien har alle jobbet internasjonalt over flere perioder. Det kan 

derfor tenkes at akkurat dette utvalget har personlighetstrekk som er mer tilpasset utfordringer 

og arbeidskrav internasjonalt. En annen mulighet er at det er stigmatiserende å vedkjenne seg 

psykiske vansker. Uavhengig av mulige forklaringer, vitner psykologenes opplevelser om at 

tilbudet om debrifing ikke er tilpasset behovene de eventuelt kjenner på, eller oppleves 

relevant og nødvendig.  
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6 Avsluttende bemerkninger  

6.1 Begrensninger ved studien  

Kvalitativ forskning vil preges av fortolkning og subjektive vurderinger i alle stadier av 

forskningsprosessen. Det er likevel relevant å vurdere mulige feilkilder og begrensninger ved 

studien. Utvalget bestod av åtte nordiske psykologer, og de ble innhentet gjennom strategisk 

og ikke randomisert utvalg. Det begrenser generaliserbarheten. En informant snakket ikke 

norsk, og intervjuet ble oversatt. I oversettelsen forsøkte jeg å ligge så nært opp til 

originalspråket som mulig. Det er derfor en sjanse for at oversettelsen har blitt påvirket av 

språkforskjeller. Samtidig sier Malterud (2017, s.78) at så fremt det tilstrebes at oversatte 

intervjuer reflekterer samme innhold, kan meningsinnholdet vurderes å være tilfredsstillende. 

Jeg som forsker er heller ikke objektiv i møte med datamaterialet og utforming av 

hovedoppgaven. For å anonymisere informantene har jeg fjerner deler av intervjuene som 

gjorde dem gjenkjennelige. På den måten kan jeg ha bidratt til et noe mer homogent materiale 

enn det som faktisk forelå. Andre ville kanskje lagt merke til andre nyanser i intervjuene enn 

det jeg har. Selv om jeg har forsøkt å begrense at min egen forforståelse og holdninger til 

tematikken har hatt påvirkning, er ikke objektivitet mulig. Man kan også stille spørsmål ved 

om objektivitet alltid er et ønsket mål. Uten min interesse for tematikken, hadde ikke denne 

studien vært gjennomført.  

Flere utsenderorganisasjoner arbeider for at deres ansatte skal reise ut flere ganger (Harry & 

Dodd, 2016; Porter & Emmens, 2009). Intervjuene viser at informantene har stor motivasjon 

for å reise ut og trives i et internasjonalt arbeidsmiljø. Det faktum at psykologene i utvalget 

har reist ut flere ganger, kan kanskje være medvirkende til at de ikke beskriver omfattende 

psykiske plager. En antagelse er at psykologer som opplever mye ubehag knyttet til arbeidet, 

ikke ønsker å reise ut igjen. Det kan tenkes at de som arbeider utenlands kun én gang, har 

andre erfaringer enn de som stadig ønsker å reise ut. At psykologene i studien har reist ut flere 

ganger, kan derfor ha påvirket hvilke erfaringer som reflekteres i datamaterialet. Funnene kan 

heller ikke si noe om prevalensen av stressreaksjoner generelt blant psykologer som gruppe i 

internasjonalt hjelpearbeid. Videre forskning må til for å klargjøre en eventuell lavere 

prevalens av stressreaksjoner blant psykologer og psykisk helsepersonell sammenlignet med 

andre faggrupper.  
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Antall informanter, rekrutteringsmetode og oversettelse kan ha betydning for 

generaliserbarheten av studien. Det er likevel rimelig å anta at studien kan gi innsikt til 

hvordan nordiske psykologer erfarer og forhandler sin profesjonelle rolle og identitet i møte 

med internasjonalt helsearbeid. Informantene har erfaringer med varierte organisasjoner og 

MHPSS-programmer, og de reflekterer et mangfold av opplevelser fra internasjonalt psykisk 

helsearbeid. De har ulike erfaringer med arbeidet, og i tråd med Malterud (2017) kan 

informasjonsstyrken vurderes å være tilfredsstillende. Studien gir også kunnskap om mulige 

psykologspesifikke etiske problemstillinger, i kontrast til hovedvekten av både kvalitative og 

kvantitative studier med utgangspunkt i internasjonale hjelpearbeidere generelt.  

6.2 Forslag til tiltak og videre forskning  

Hvordan det er å være norsk eller nordisk psykolog i internasjonalt psykisk helsearbeid, og 

hvordan psykologrollen og -identiteten forhandles og uttrykkes i internasjonalt hjelpe -og 

utviklingsarbeid, er ikke studert tidligere. Verdens helseorganisasjon understreker i ‘Mental 

Health Action Plan 2013–2020’ nødvendigheten av global satsing på psykisk helse, samt det 

enkelte medlemslands og internasjonale aktørers ansvar for å styrke dette (World Health 

Organization, 2013). Det er et behov for å styrke psykiske helsetjenester globalt, men det er 

uklarheter i hvordan dette kan gjennomføres på en sensitiv, etisk og faglig forsvarlig måte. 

Denne studien viser at internasjonalt arbeid påvirker psykologers verdenssyn og etiske 

verdier, synet på egen profesjon, på seg selv som fagutøver og menneske. Hva som er 

nødvendig kompetanse, virksomme og kultursensitive innfallsvinkler og intervensjoner er 

psykologene i studien tidvis uenige om. Denne usikkerheten kan danne utgangspunkt for 

etiske og faglige problemstillinger i psykologers kliniske praksis. Som psykolog kan det være 

en styrke å holde fast ved et menneskesyn og fagetisk perspektiv som er forankret i likeverd 

og menneskerettigheter (Cherepanov, 2017). Mer kunnskap om blant annet behandlingseffekt 

i humanitært arbeid og kulturpsykologi kan tenkes å bedre arbeidshverdagen for psykologer 

internasjonalt.  

Funnene fra studien indikerer at psykologene i møte med arbeidsrelaterte stressfaktorer, drar 

nytte av sin kunnskap om mestringsstrategier, psykologiske intervensjoner, og traume- og 

krisepsykologi. Det er likevel ikke belegg for å vurdere denne sammenhengen som kausal. 

Fremtidig forskning vil kanskje kunne gi støtte til dette. En annen problemstilling som bør 

utforskes ytterligere, er hvordan organisasjoner på best mulig måte kan legge til rette for 
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arbeidstakeres fungering og tilfredshet. Opplevelsen av ensomhet og at andre ikke forstår 

dem, er erfaringer som også preger psykologer. Det kan tenkes at en form for 

erfaringsutveksling kunne bidratt til å begrense opplevelsen av ensomhet. En idé kan være å 

skape nettverk for hjelpearbeidere, om mulig spesifisert for ulike profesjoner. Slike nettverk 

kan muliggjøre erfaringsutveksling på tvers og innad i faggrupper, og kanskje dekke behovet 

for personlig og faglig støtte. Det er begrenset empirisk kunnskap om hva slags type trening 

og støtte man bør tilby hjelpearbeidere for å øke resiliens og hindre psykiske belastninger i 

etterkant av utenlandsopphold (Connorton et al., 2012). Resultater fra denne studien kan gi 

retning til hva som kan være beskyttelsesfaktorer, og tydeliggjøre faktorer som er viktig for å 

bli værende i arbeidet. Psykologene benytter seg aktivt av egen psykologfaglige kunnskap i 

møte med personlige og profesjonelle utfordringer. Det kan tenkes at enda mer opplæring i 

psykologi for andre hjelpearbeidere kan være nyttig.  

6.3 Konklusjon  

I denne hovedoppgaven har jeg undersøkt hvordan det er å være psykolog i internasjonalt 

psykisk helsearbeid, og hvordan profesjonell identitet og rolleforståelse utfordres og 

forhandles i dette feltet. Gjennom tematisk analyse av intervjuer med åtte nordiske psykologer 

som i ulik fase av yrkeslivet har arbeidet internasjonalt, har jeg forsøkt å gi innblikk i hvordan 

informantene reflekterer rundt sine erfaringer knyttet til arbeidssituasjon og sin psykologrolle 

i nye kontekster. Psykologene opplever arbeidet som meningsfullt, faglig stimulerende, og 

utfordrende. De drives av et ønske om å være til hjelp, av spenningssøking og globalt 

engasjement. Psykologene beskriver hvordan psykologrollen utfordres faglig og etisk i 

internasjonal sammenheng, der den enkelte psykolog må ta på seg arbeidsoppgaver og roller 

som går utenfor egen kompetansegrense og erfaring. Internasjonalt psykisk helsearbeid 

fordrer at psykologen har et samfunnsperspektiv. De opplever at de som psykologer er til 

hjelp, men noen stiller også spørsmål ved hvilke psykologiske tilnærminger som er mest 

anvendbare i nye kulturelle sammenhenger. De fleste beskriver nødvendigheten av å tilpasse 

psykisk helsearbeid til lokale kulturelle forhold, og noen reflekterer over utfordringer ved 

psykologiske forståelsesmodeller og intervensjoner i møte med andre kulturer. Informantene 

beskriver hvordan de blir gitt mye makt gjennom å bli tildelt en ekspertrolle på psykisk helse, 

men også at det skapes tvil om deres faglighet. Psykologene kan kjenne på stressbelastninger 

og ensomhet, men studien viser at de benytter seg aktivt av egen psykologiske fagkunnskap i 
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møte med både personlige og profesjonelle utfordringer. Psykologene i internasjonalt psykisk 

helsearbeid møter faglige, arbeidsrelaterte og profesjonelle utfordringer. Gjennom dette 

utfordres og forhandles deres syn på fagutøvelse, profesjonsrolle og profesjonsrolle, på etikk 

og egne verdier. Denne studien gir kunnskap om hvordan internasjonalt arbeid påvirker 

nordiske psykologers syn på egen profesjon og praksis, på sin egen profesjonelle identitet, og 

på seg selv som fagutøver og menneske. 

Studien gir også et bidrag til forståelse av teorier og modeller for profesjonell identitet, 

meningsdannelse og arbeidsrelaterte stressreaksjoner. Funnene kan indikere at psykologer 

som profesjonsgruppe har særskilt grunnlag for å håndtere potensielle stressfaktorer i 

internasjonalt hjelpe- og helsearbeid. Psykologene bruker sin kunnskap om traume- og 

krisepsykologi, og kjennskap til gode mestringsstrategier, for å håndtere belastninger i 

arbeidet. Det behøves likevel mer forskning for å klargjøre og forstå en slik eventuell 

sammenheng. Disse funnene kan likevel indikere at psykologisk fagkunnskap kan være 

beskyttende i møte med arbeidsbelastninger internasjonalt, og at dette kan styrkes i 

forberedelsesprogram rettet mot hjelpearbeidere. Psykologene opplever ikke den støtten de 

har fått fra utsenderorganisasjoner som tilpasset deres behov. Et mulig tiltak kan være å lage 

veiledningsgrupper for spesifikke faggrupper som jobber i det internasjonale feltet, og på den 

måten skape rom for fagdebatt og etisk refleksjon. Det er lite forskningsbasert kunnskap om 

psykologer som faggruppe i det internasjonale feltet. Funnene fra denne studien om 

psykologer i internasjonalt arbeid, kan forhåpentligvis gi retning til videre forskning på denne 

faggruppen spesielt. 
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Vedlegg  

Vedlegg 1: Intervjuguide  

Innledning 

- Presentasjon av meg og veileder.  

- Introdusere forskningsprosjektet, hovedoppgave.  

- Problemstilling og formål: Lite forsket på psykologer som del i humanitært innsats og 

utviklingsarbeid, og ønsker å studere hvordan det er å være psykolog i internasjonalt psykisk 

helsearbeid. Knytte dette opp mot psykologrollen og psykologifaget.   

- Intervjuets ramme  

- Respondentintervjuer, delvis strukturert.  

- Intervjuer psykologer, ute på ulik tid og for ulike organisasjoner.  

- Lydopptak og notater.  

- Godkjent av NSD, konfidensialitet og samtykkeerklæring  

- Vise til Informasjonsskriv og samtykkeerklæring  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Arbeidet / engasjementet 

Kan du fortelle om hva slags type helsearbeid du utfører og hvilke klienter møter du? 

Can you describe what kind of services you provide as a helper and what kind of clients you meet? 

- Hva slags rammebetingelser har du jobbet under? (engasjement, fast arbeid, 

tidligere/nåværende) 

- Hvor har du arbeidet? Hvilke klienter har du møtt?  

- Hva slags type problematikk og opplevelser har klientene du har møtt? 

 

Hva vil du si ligger til grunn for ditt engasjement/profesjonsutøvelse som hjelper for denne gruppen 

klienter? / ditt internasjonale arbeid?  

How would you describe your motivation or background with respect to your engagement as 

professional helper with this specific group? 

- Identifisere / utforske: Grunntanker, holdninger, verdier, nøkkelhistorier, ideologi, politikk  

- Hva har vært viktige kilder til inspirasjon for arbeidet ditt?  

- Hvordan havnet akkurat du opp der? Hjelpeyrket hjemme vs. ute i felt?  

 

2. Erfaringer fra arbeidet 

 

Hvordan erfarer du å arbeide som psykolog/hjelper i internasjonalt arbeid?  

How will you describe being a helper and working in internasjonal humanitarian work -  potentially 

dangerous situations or in the field? 

Hvordan er det å arbeide med klienter utsatt for menneskerettighetsbrudd, krig og konflikt, i felt? 

- Hvordan påvirker det din fagrolle /deg selv som fagutøver?  

- Hvordan er det å arbeide i områder der det kan være fare for eget liv? 

- Hvordan er det for deg?  
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Hva er dine erfaringer med å reise fra en kontekst til en annen? 

- Identifisere/utforske: arbeidssituasjon, kulturelle møter, forhold ved yrkesutøvelsen og å 

være fagperson  

- Hvordan er det for deg å komme hjem?  

 

Er det noe som oppleves som mer belastende enn andre forhold?  

- Er det spesielle utfordringer du møter i felt som er annerledes de du møter hjemme?  

- Identifisere/utforske: etiske perspektiver, kultur, arbeidsrelaterte problemstillinger, 

personlige erfaringer. Privatperson og yrkesutøver.  

- Hvordan forholder du deg (som hjelper/fagutøver) til dette?  

- Det er fokus på støtte fra utsenderorganisasjoner (eksempelvis en form for samtale eller 

debrifing ved hjemkomst) i forskningslitteratur og praksisfelt, har du hatt erfaring med 

dette? 

- Hvordan har denne erfaringen vært? 

- Utforsk: oppfølging, ivaretakelse 

- Har du tanker om hvordan det kunne vært annerledes? 

 

Hvordan har du opplevd interpersonlige relasjoner med samarbeidspartnere og klienter? 

- Hvordan har du skapt gode relasjoner?  

 

Hvordan er din opplevelse av å møte og arbeide med fortellingene/historiene til klientene du møter? 

How is your experience of working with and processing your clients narratives?  

- Hva er dine erfaringer fra dette? 

- Hvordan er alliansebygging for deg, som ekstern aktør inn i en ny kontekst?  

 

Hvis du ser tilbake på din yrkesutøvelse, hva skulle du ønske at du visste eller hadde erfart da du 

startet?  

Looking back on experiences and journey as a helper, what knowledge or best practices do you wish 

you had known or been aware of  when you started your engagement?  

 

- Utforsk: kunnskap, erfaringer, hva de har lært. 

- Hvordan opplever du at ditt internasjonale engasjement påvirket deg som profesjonsutøver 

og som person?  

 

3. Avsluttende kommentarer 

 

Har du andre kommentarer eller innspill til temaer som ikke er blitt berørt?   

Do you have any further comments or issues or themes that have not been addressed?  

 

Hvordan opplevde du dette intervjuet? 

How did you experience this interview?  
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Vedlegg 2: Informasjon og samtykkeskjema  

Inquiry on participation in the research project   

 ”Experiences from the field – Reflections from helpers working 

with survivors of war and human rights violations  

 A qualitative interview study” 
 

Background and aim  

This project aims to study the experiences of helpers working with survivors of war and 

human rights violations, particularly working with survivors of war rape and gender-based 

violence. Through international platforms and agreements like WHO Mental Health Action 

Plan 2013- 2020, UNSCR1325 – Women, Peace and Security and the Sustainable 

Development Goals, the understanding of the relevance and focus on mental health work has 

increased. However, qualitative research on helpers working in humanitarian crisis and 

conflict zones is minimal, and this project aims to target this particular issue. This is a 

hovedoppgave / master thesis at the professional degree program of Clinical Psychology at 

the University of Oslo.  

 

You receive this inquiry as affiliated to an organization or network working in this field.   

What will your participation imply?  

The interview will be conducted either face-to-face or by call. The estimated time will be 1-2 

hours. All information about you as respondents will be accessed through the interview itself, 

meaning you have control of the information provided to me. Questions will include themes 

like your work as a helper, personal experiences, best practices, meeting the client, self-care 

and lessons learned. I would also be interested in concerns and possible stressors related to 

your engagement. The data will be registered through sound recordings and notes.  

 

What will happen with the information?  
All personal information will be handled confidentially. The student and supervisor, and if 

necessary an external consultant doing the transcriptions, will have access to the sound 

recordings. The transcript will be kept separated, and locked away, from the document with 

the number indicator / “key” linking the interview with the individual respondent.  

The student and supervisor will have access to the name list and number indicators linked to 

the interviews.  

 

(In the finalized product only gender, health profession, country of work and country of living 

will be indicated.)  

 

The project will be finalized in April 2019. All sound recordings will be deleted after 

finalizing the project.  The data material will be anonymized. The anonymized data material 

might be kept for further analysis and research, after finalizing the thesis in April 2019.  
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Voluntary participation  

The participation in this study is voluntary, and you may at any time withdraw your consent 

of participation. If you choose to withdraw, all information provided will immediately be 

deleted. If you would like to participate in this study, or have further questions, please contact 

Caroline Midttun Rostrup (tlf:xxxx-xxxxxxxx / mail: xxxxx@gmail.com) or Supervisor Nora 

Sveaass on email (xxxxxxxxxx@psykologi.uio.no)   

 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. // The study is approved by NSD – Norwegian Centre for Research Data  

 

 

Consent on participation in the study  
 

 

 

I have received information about the study, and I am willing to participate  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signed by research participant, date and place)  
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Vedlegg 3: Godkjenning fra NSD  
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