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Sammendrag 
 
Bakgrunn og formål 
Den omfattende forskningen som er gjort på Kognitiv Atferds Terapi (KAT) for 

tinnitusplager viser at behandlingsmetoden har signifikant effekt på reduksjon av negativ 

reaksjon på̊ tinnitus, i tillegg til å bidra til økt opplevd livskvalitet. På̊ tross av forskningen 

som er gjort, mangler det fortsatt kunnskap om hvordan KAT implementeres og brukes basert 

på̊ behandlernes eget perspektiv (Thompson, Hall, Walker, & Hoare, 2017). Målet med 

studien er derfor å fremskaffe ny kunnskap om audiopedagogers erfaringer med bruk av KAT 

i behandling av tinnitusplager hos voksne. 

 
Problemstillingen som er utgangspunkt for denne studien lyder derfor som følger:  

Hvilke erfaringer har audiopedagoger som behandler voksne med tinnitusplager med bruk av 

kognitiv atferdsterapi?  

 

Ved å rette fokus på informantenes perspektiv gjennom å trekke frem erfaringer, opplevelser 

og betraktninger rundt behandlingsformen, samt perspektiver på deres rolle som behandler, 

blir dette forsøkt belyst i studien. Kunnskapen som fremkommer av dette kan bidra til å gi 

audiopedagoger som yrkesgruppe, og det audiologiske feltet, i tillegg til andre yrkesgrupper, 

ny innsikt i hvordan audiopedagoger jobber med behandling av tinnitusplager for voksne i 

dag (2019). Innsikten kan føre til en forbedring av praksis og stimulere til videre forskning.  

 

Metode 
Fremstilling av data i oppgaven ble gjort gjennom en kvalitativt intervjustudie der det blir 

brukt en tematisk analyse for å finne variasjoner og gjengående temaer hos informantene, 

basert på Braun and Clarke (2006) sine retningslinjer for tematisk analyse. Transkripsjon og 

koding ble gjennomført i dataprogrammet NVivo. Informantene ble rekruttert ved hjelp av et 

strategisk utvalg. Utvalget består av fem audiopedagoger med etterutdanning i KAT som 

bruker denne behandlingsmetoden for voksne med tinnitus. Det ble gjennomført 

semistrukturerte intervjuer. Disse ble ledsaget av en pilottestet intervjuguide som intervjuer 

fulgte. Datainnsamlingen ble gjort ved hjelp av lydopptak.  
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Resultat 
Gjennom tematisk analyse av informantenes beskrivelser opp mot relevant teori, kom det 

frem informasjon om temaene KAT – verktøy, Tilnærming til KAT, og beskrivelse av rolle. 

Angående dette kan informantene blant annet fortelle om utfordringer knyttet til KAT for 

tinnitus og nevner blant annet utfordringer knytet til feilinformerte pasienter og forekomst av 

negativ rådgivning. Utfordringer med hjemmeoppgaver og med pasienters frykt for 

eksponering. Det kommer også fram at begrepet NAT kan være vanskelig å håndtere for en 

del pasienter. Informantene bruker ulike behandlingsstrategier med mange KAT – verktøy fra 

både 2. og 3. bølge KAT, men deres tilnærming til KAT og erfaring bidrar til at behandlingen 

blir tilpasset pasientenes behov på spesifikke måter. Denne erfaringen med ulike 

behandlingsstrategier tilknyttet de forskjellige teoretiske utgangspunktene, som den kognitive 

modellen (McKenna, Handscomb, Hoare, & Hall, 2014) og Fear - Avoidance modellen 

(Cima, 2018), kan med fordel for både behandlere, pasienter og utdanning innen 

audiopedagogikk og kognitiv terapi, bli undersøkt nærmere. Det kom fram av datagrunnlaget 

at rollen til audiopedagogene som benytter KAT, kan virke tvetydig. Informantene utrykker 

et behov for å dele informasjon og tanker rundt perspektiver og erfaring om bruk av KAT for 

tinnitusplager hos voksne. Det som går igjen er ønske om mer åpenhet seg mellom, deling av 

informasjon og en systematikk i forhold til å rapportere sine resultater og prosesser angående 

sin bruk av KAT for tinnitusplager hos voksne. En slik deling av informasjon og erfaringer 

om behandling, bruk av KAT - verktøy og perspektiver på tilnærming til KAT kan derfor sies 

å kunne styrke denne faggruppen. 
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1 Innledning 
1.1 Presentasjon av tema 
Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i en kognitiv tilnærming til tinnitusplager der målet 

er å fremskaffe ny kunnskap om audiopedagogers erfaringer rundt behandling ved bruk av 

kognitiv atferdsterapi (KAT) for voksne med tinnitusplager (Silva, Figueiredo, Fornelos, 

Macedo, & Nunes, 2016). Fremstilling av denne kunnskapen gjøres gjennom en kvalitativt 

intervjustudie der det blir brukt en tematisk analyse for å finne variasjoner og gjengående 

temaer hos informantene, basert på Braun and Clarke (2006) sine retningslinjer for tematisk 

analyse. Kunnskapen som fremkommer av dette kan bidra til å gi audiopedagoger som 

yrkesgruppe, og det audiologiske feltet, i tillegg til andre yrkesgrupper, ny innsikt i hvordan 

audiopedagoger jobber med behandling av tinnitusplager for voksne i dag (2019). Innsikten 

kan føre til en forbedring av praksis og stimulere til videre forskning. Fokuset i studien ligger 

i hva som gjøres i behandlingen, opplevelser og betraktninger rundt behandlingsformen, samt 

perspektiver på behandlerens egen rolle.  

 

1.2 Bakgrunn 
For å komme frem til problemstillingen ble det gjort et litteratursøk i databasene Oria og 

Ovid med søkeordene «Tinnitus» og «CBT». Etter gjennomlesning av abstrakter sto det igjen 

30 relevante fagfellevurderte artikler som titulerte bruk og effekt av KAT (CBT) i behandling 

for tinnitusplager. Det som gikk igjen var at KAT ikke hadde signifikant effekt på forandring 

av styrke av tinnituslyden, men det viste seg at KAT har signifikant effekt på reduksjon av 

negativ reaksjon på tinnitus, og i tillegg en økt effekt på opplevd livskvalitet (Grewal, 

Spielmann, Jones, & Hussain, 2014). 

Generelt er KAT den psykoterapeutiske tilnærmingen det er forsket mest systematisk på med 

vekt på at metodene som anvendes skal ha dokumentert nytteverdi (Berge & Repål, 2015, 

s.19). Gjennom flere tiår har metoden vist signifikant effekt i kliniske eksperimentelle studier 

der metoden har gitt signifikant bedre effekt enn placebo, annen psykoterapeutisk tilnærming 

og farmakologisk behandling (Dozois & Hofmann, 2014a, p. 19). Spesifikt for tinnitus har 

det også blitt gjort mye forskning som har vist til gode resultater (Andersson & Lyttkens 

1999). En Cochrane systematisk litteraturstudie av Martinez‐Devesa, Perera, Theodoulou, 

and Waddell (2010) og en metaanalyse av Hesser, Weise, Westin, and Andersson (2011) 

konkluderte med at KAT har en positiv effekt på hvordan folk håndterer og klarer å leve med 
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(«coping») plagsom tinnitus. KAT kan også derfor sies å være en mer effektiv tilnærming til 

håndtering av tinnitus enn andre tilnærminger (Hesser, Weise, Westin, & Andersson, 2011). 

Nyere studier viser også at effekten av KAT har vist seg dalene over tid, og at tilnærmingens 

bruk i behandling av tinnitusplager muligens har fått for stor betydning på bakgrunn av 

argumentet om at behandlingsformen ikke er lett for pasientene å bruke (Johnsen & Friborg, 

2015; Tyler & Mohr, 2017).  

Oppsummert kan vi si at KAT altså er en av de mest brukte psykoterapeutiske tilnærmingene 

som brukes i behandling av tinnitus blant audiologiske behandlere, men likevel hevder 

Thompson et al. (2017) at det mangler kunnskap om hvordan KAT implementeres og brukes 

basert på pasientenes og behandlernes eget perspektiv. I denne oppgaven er disse behandleren 

audiopedagoger. I en rapport framlagt av Birkeland (2016) om tilstanden på feltet 

hørselsrehabilitering i Norge, legges det frem at audiopedagogisk praksis primært har vært 

knyttet til undervisning og pedagogisk oppfølging av hørselshemmede barn fra 0 -18 år. 

Etterhvert har praksisen blitt mer rettet in mot et livsløpsperspektiv i takt med endrede behov. 

Audiopedagogenes ansvar har i denne sammenheng også blitt større for voksne med 

hørselsvansker som for eksempel tinnitus og hyperakusis. Videre i rapporten sies det at 

privatpraktiserende audiopedagoger dekker det meste av behovet for rehabilitering og 

behandling av voksne pasienter med tinnitus og hyperakusis i dag. Det nevnes også at det 

offentlige tilbudet er avhengig av dette tilbudet for å dekke det økende behovet hos 

pasientgruppen med plagsom tinnitus (Birkeland, 2016, p. 2). Ved å rette fokus på 

behandlerens perspektiv gjennom å trekke frem erfaringer er dette noe jeg derfor vil belyse i 

min masteroppgave og som kan bidra til å frembringe verdifull kunnskap for aktive og 

fremtidige behandlere på feltet og i undervisning på sikt, og ikke minst gi andre faggrupper 

en innsikt i hvordan audiopedagoger jobber med tinnitusplager. Dette kan bidra til økt 

bevissthet og refleksjon rundt egen praksis for audiopedagoger og vil også være nyttig 

kunnskap å formidle til audiopedagogstudenter slik at praksisen kan få så høy kvalitet som 

mulig. 
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1.3 Presentasjon av problemstilling  
Den overordnede problemstillingen lyder derfor som følger: 

 

Hvilke erfaringer har audiopedagoger som behandler voksne med tinnitusplager med bruk av 

kognitiv atferdsterapi? 

  

Siden denne problemstillingen kunne generere lite spesifikk kunnskap tok jeg utgangspunkt i 

min forståelse av forskningen og teori om KAT og tinnitusplager, og delte opp 

problemstillingen tre underforskningsspørsmål. Temaene disse spørsmålene tar utgangspunkt 

i er KAT – Verktøy, Tilnærming til bruk av KAT, Beskrivelse av rollen som behandler. 

Hovedproblemstillingen ble derfor operasjonalisert gjennom disse forskningsspørsmålene, 

presentert under hvert sitt tema: 

 

KAT – Verktøy  
1. På hvilke måter benytter audiopedagogene KAT – verktøyene i behandling av 

tinnitusplager? 

 
Tilnærming til bruk av KAT  
2. Hvilken tilnærming har audiopedagogene til bruk av KAT? 

 

Beskrivelse av rollen som behandler 
3.  Hva tenker audiopedagoger om sin rolle som behandler, når de bruker KAT?  

 

1.3.1 Disposisjon 
Resten av oppgaven har disse temaene som styrende tematikk. Disse tre temaene med 

påfølgende forskningsspørsmål er også utgangspunktet for utforming av intervjuspørsmål, 

intervjuguide, og analyse. Kapitlene som omhandler presentasjon av data, i tillegg til 

oppsummering og konklusjon, har de tre hovedtemaene som styrende inndeling. Disse 

kapitlene fremkommer også som et mulig svar på problemstillingen og de tre 

underforskningsspørsmålene. Til slutt under kapittelet «veien videre», legges det frem forslag 

til nye forskningsspørsmål som tar utgangspunkt i hovedfunnene i denne studien, og som har 

til hensikt å inspirere studenter, audiopedagoger og forskere på feltet til videre undersøkelse 

av tema. I neste kapittel fremlegges relevant teori om tinnitusplager og teoretiske rammeverk 
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for KAT, som forklaringsmodeller for disse plagene. Dette gjøres for å belyse datamaterialet 

som kommer frem i intervjuene, gjennom en tematisk analyse. 
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2 Tinnitus  
 

2.1 Hva er tinnitus?  
Ordet tinnitus kommer av det latinske ordet «tinnire» som betyr å klinge eller ringe (Baguley, 

2013; Tye-Murray, 2015, p. 1). Hva slags assosiasjoner som blir beskrevet til fenomenet har 

historisk blitt beskrevet som alt fra en himmelsk gave fra gud, til en straff eller plage, alt 

ettersom hvilken kulturell kontekst det har blitt beskrevet innenfor (Dan, 2005). På norsk 

kaller man fenomenet som regel øresus. Det finnes mange definisjoner på tinnitus, men en 

spesielt innflytelsesrik person innen tinnitusforskningen, Pavel Jastreboff (2015) definerte 

tinnitus som: 

 

 “….the perception of sound that results exclusively from activity within the nervous 

system without any corresponding mechanical, vibratory activity within the cochlea, 

and not related to any stimulation of any kind. “(Jasteboff, 1995).  

 

Denne oppfatningen er den rådende i vitenskapelige miljøer som forsker på tinnitus i dag og 

som regel defineres tinnitus derfor oftest som «.... subjektiv oppfattelse av lyd, i fravær av 

stimuli fra ytre lydkilder» (Baguley, 2013, p. 4; Chari & Limb, 2018). Dette kalles da 

subjektiv tinnitus, og kan bare oppfattes og høres av personen selv. Denne formen for tinnitus 

er ofte assosiert med hørselstap (Chari & Limb, 2018). Ved det som kan defineres som 

objektiv tinnitus, kan lyden måles objektivt av andre. Tinnituslydens karakteristikk 

forekommer forskjellig fra person til person og kan ofte si noe om lydens opphav (årsak), og 

da om den er objektiv, noe som forekommer sjeldent, eller subjektiv. Dette kan være for 

eksempel dur - og klikkelyd som kommer av somatosensoriske reaksjoner knyttet til 

spenninger i hode, nakke og kjevemuskulatur (Jastreboff, 2004, p. 10). Dette kommer da av 

sammentrekninger i tensor musklene eller stapediusmuskelen knyttet til stigbøylen i 

mellomøret eller i tilknytning til øretrompeten. Andre lyder kan komme av otosklerose på 

ørebenskjeden i mellomøret, otoakustiske emisjoner som kan skapes i sneglehuset, eller en 

pulssynkron susing som kommer av pulserende blodårer som ligger nærme det indre øret  

(Fagelson & Fagelson, 2014, p. 93). Siden man deler tinnitus inn i subjektiv og objektiv 

tinnitus, er det viktig å presisere at det er definisjonen på subjektiv tinnitus som blir omtalt i 

denne oppgaven, dette er også er den vanligste formen av tinnitus som oppleves (Eggermont, 

2012, p. 13).  
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2.1.1 Plagsom tinnitus 
Uavhengig av årsak til subjektiv eller objektiv tinnitus vil lydens karakteristikk variere veldig 

fra person til person. Siden de fleste kan oppleve å ha tinnitus uten at det blir et problem har 

det blitt forsket mye på hvorfor og hvordan tinnitus blir plagsom (Chari & Limb, 2018; Cima, 

2018; Kraus & Canlon, 2012). En felles forklaring i de fleste perspektiver på tinnitus er at 

plagene knyttet til tinnitus skyldes en manglende habituering av tinnitussignalet, og en varig 

betinget sympatikusaktivering (Cima, 2018; Haider et al., 2018, p. 21; Kaldo & Andersson, 

2004; Kraus & Canlon, 2012). Det kan være skremmende å oppdage en tinnituslyd for mange 

personer da det eksisterer mange misoppfatninger om hva tinnitus er og ikke er, og hva som 

eventuelt kan gjøres for å forbedre situasjonen når man først skulle få plager med tinnitus. 

Det er artikler i avisene og på nett som hele tiden har en løsning på problemene. Dette er noe 

som kan skape usikkerhet og forvirring hos mange (Jastreboff, 2004, p. 173). Anekdoter om 

leger som forteller at «dette er noe vi ikke kan gjøre noe med» har blitt hørt og erfart av 

mange (Crooks & Eintracht, 2018; Kaldo & Andersson, 2004). Dette er imidlertid noe som 

ikke stemmer i tråd med forskning på KAT i kombinasjon med lydbehandling, da dette gir 

god effekt for de alle fleste (Grewal et al., 2014). Til slutt kan en da si at tinnitus er et av de 

vanligste kroppslige symptomene vi mennesker opplever og blant de som blir plaget av 

tinnitus sees ofte symptomer på angst, depresjon, konsentrasjonsproblemer, søvnproblemer i 

tillegg til dysfunksjonell auditiv oppfattelse (Baguley, 2013; Cima, 2018; Levine & Oron, 

2015, p. 409; McKenna et al., 2014). 

 

2.1.2 Prevalens for plagsom tinnitus som krever behandling 
Prevalens av tinnitus referer til antallet mennesker i den generelle populasjonen som opplever 

tinnitus ved et gitt tidspunkt. (Baguley, 2013, p. 8). Siden diagnostiseringen tar utgangspunkt 

i pasientens subjektive opplevelse er dette derfor vanskelig å forske på og resultatene varierer 

deretter. Dette på grunn av at tinnitus kan oppleves forskjellig fra person til person i tillegg til 

at individer forteller om sin tinnitus på ulik måte. Ulike tall på prevalens opptrer i forskjellige 

forskningsrapporter, noe som kan komme av ulik bruk av definisjon på tinnitus. Spørsmålene 

som er blitt anvendt i spørreskjemaer og ulike kriterier som for eksempel inkludering av 

midlertidig tinnitus, kan også være en av årsakene til variasjonen i prevalens. Det kan også 

tenkes at mennesker med tinnitus har større tendens til å svare på spørreundersøkelser om 

tinnitus, enn de som ikke har tinnitus (Baguley, 2013, p. 12). Baguley (2013) gjennomgikk 

prevalensstudier fra England, Sverige, Tyskland, Danmark, Italia, Polen, USA, Australia, 

Egypt, Japan og Nigeria og man kunne se at det totale bilde for prevalensen i populasjonen 
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variert fra ca. 10-20 % med noe høyere prevalens i den eldre populasjonen (p. 8). I nyere 

forskning rapporteres det videre at prevalens for en harmløs tinnitus er på opptil 21 %  i den 

voksne populasjonen (Cima, 2018). De aller fleste av de som omtales i slike rapporter blir 

ikke plaget nevneverdig av tinnituslyden og opplever ingen store utfordringer med 

symptomene. Disse opplever derfor at habituering av tinnitus skjer relativt raskt siden tinnitus 

ikke oppleves som en stor stressfaktor (Mckenna et al., 2014). Utenom disse finnes det en 

gruppe på ca. 1- 6 % av befolkningen som opplever så store plager knyttet til tinnitus at det 

påvirker den totale livskvaliteten (Kaldo & Andersson, 2004, p. 19). Det er i denne 

sammenheng man snakker om tinnitusplager, eller det man kaller for plagsom signifikant 

tinnitus. Tinnitus kan tiltre ved ung alder men prevalensen viser seg å øke med grad av 

aldersrelatert hørselstap (Møller, 2011b, p. 29).  

 

Det er mange forklaringer og teorier på hvorfor tinnitus oppstår og som nevnt kan tinnitus 

opptre på veldig mange forskjellige måter (Møller, 2011a). I denne oppgaven er det i 

hovedsak fokus på subjektiv tinnitus siden det er den vanligste formen for tinnitus og den 

formen som KAT retter seg mot oftest (McKenna, 2011, p. 5). Et rent patofysiologisk entydig 

svar på at en bestemt sykdom eller tilstand forårsaker tinnitus, finnes ikke, men tinnitus 

regnes heller som et symptom på en helhetlig tilstand (Cima, 2018). Denne oppgaven handler 

heller ikke om mekanismene bak tinnitus generelt, men fokuserer på de teoretiske 

rammeverkene og behandlingsstrategiene som kommer med de psykologiske perspektivene 

og tilnærmingene på hvordan følgeplager og plagsom tinnitus oppstår og vedlikeholdes. Og 

ikke minst hvordan man behandler disse plagene. 

 

2.2 Konsekvenser av plagsom tinnitus 
Det er ulike konsekvenser for plagsom tinnitus basert på alvorlighetsgrad, og disse kan 

variere fra søvnvansker, til dårlig hukommelse (Kraus & Canlon, 2012; Pattyn et al., 2016). I 

denne kapitteldelen vil det gjennomgås noen av de vanligste formene for følgeplager ved 

plagsom tinnitus for så senere gå inn på behandlingsformen KAT for disse plagene.   

 

Å plages av tinnitus over lang tid kan få kognitive konsekvenser som for eksempel forstyrret 

persepsjon av sanseinntrykk, dårligere arbeidsminne og vanskeligheter med konsentrasjon 

(Cima, 2017). Disse konsekvensene igjen kan utvikle seg til en skape en blokkering av 

kognitive ressurser (Conrad et al., 2015; McKenna et al., 2014; Rossiter, 2006). Forskning på 

reaksjon på stress, viser også at kronisk plagsom tinnitus kan føre til både dysfunksjonelle 
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psykologiske og fysiologiske forstyrrelser der personer med denne tilstanden utsettes for 

normalt stressende oppgaver som for eksempel å utføre aritmetiske oppgaver (Betz, 

Mühlberger, Langguth, & Schecklmann, 2017). Insomni og søvnvansker forekommer også 

ofte hos de med plagsom tinnitus (Crönlein et al., 2016). Det finnes forskning som viser at 

selv moderat og en mild grad av plagsom tinnitus har en signifikant sammenheng med 

insomnia, vansker med innsovning og dårligere rapportert kvalitet på søvn (Izuhara et al., 

2013). Disse søvnvanskene kan også gjøre at tinnitus oppleves som mer plagsom på grunn av 

tretthet og økt stress (Baguley, 2013, p. 183). Det er gjort mye forskning på tinnitus og 

mental helse. I denne forskningen prøver de å se på sammenhengen mellom disse tilstandene 

og hva årsaksforklaringene kan være. Her er det funnet helt klare sammenhengen mellom 

kronisk tinnitus og psykiske lidelser, men det er ingen som kan si noe klart om 

årsaksforholdet (Krog, Engdahl, & Tambs, 2010). I HUNT undersøkelsen testet Krog et al. 

(2010) sammenhengen mellom tinnitus blant voksne, og symptomer på psykiske lidelser. Her 

fant de en signifikant assosiasjon mellom tinnitus, angst og depresjon. De kunne ikke 

konkludere noe om årsakssammenhengen siden det var en tverrsnittsundersøkelse. Men de 

antar at årsaksforklaringen kan gå begge veier siden det tidligere er vist at mennesker som 

viser mye symptomer på angstlidelser har redusert toleranse for kun en svak persepsjon av 

tinnitus, og at mennesker med en alvorlig grad av kronisk plagsom tinnitus opplever økt 

sensitivitet for angst (Krog, Engdahl, & Tambs, 2010). De sier derfor at dette kan skape den 

negative sirkelen som så ofte blir forklart i de kognitive modellene. Så, er det tinnitus som er 

årsak til de psykiske plagene som igjen kan føre til en kronisk tilstand av depresjon? Eller er 

det en allerede tilstand av psykiske lidelser og depresjon som er årsak til at tinnitus dukker 

opp som et symptom? Nyer studier og erfaringer fra klinisk praksis viser at begge deler kan 

være tilfelle (Bhatt, Bhattacharyya, & Lin, 2017). 

 

Det vi kan si er altså at problemet og plagene ved tinnitus oppstår når det oppleves som så 

ubehagelig at det går ut over livskvaliteten. Her kan flere symptomer, annet enn de som 

allerede er nevnt, være konsentrasjonsvansker, stiv nakke og kjeveparti, eller å utvikle 

ukontrollert sinne eller redsel for lyd (misofoni/fonofobi) (Kaldo & Andersson, 2004, p. 20). 

I tillegg til dette opplever ca. 40 % av de som rapporterer tinnitus som et primært problem, at 

de har symptomer på nedsatt lydtoleranse (hyperakusis)(Herráiz & Diges, 2011, p. 456). For 

å unngå ubehaget med tinnitus starter mange å endre atferd betydelig (Cima, 2018). 

Aktiviteter som personen med plagsom tinnitus før trivdes med å gjøre, velges derfor helt 

bort eller utføres i redusert grad fordi det blir for ubehagelig. For eksempel forsøker mange 

mennesker å komme seg bort fra steder med høy lyd, mens andre igjen ønsker å unngå stille 
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steder. Noen vil unnvike alle former for stress eller krevende tankevirksomhet, mens andre 

isteden forsøker å distrahere seg bort fra tinnitus. Kanskje unnviker man steder der folk prater 

i munnen på hverandre fordi man får vondt for å høre hva som sies og man isolerer seg 

isteden (Kaldo & Andersson, 2004, p. 21). 

 

2.2.1 Behandling 
Det de fleste lurer på er om det finnes en kur for tinnitus. På tross av utviklingen innen 

forskningen finnes det ennå ikke en medisin eller kur som fjerner tinnitus, men det er mange 

fremskritt i behandling av de medfølgende plagene som tinnitus medfører (Bauer, 2018). 

Behandlingen for tinnitus er som oftest kategorisert i to kategorier. Den ene er behandling av 

persepsjon av tinnitus, der målet er å redusere eller fjerne persepsjonen av tinnitus helt. I 

denne typen behandling brukes ofte lydbehandling og Tinnitus Retraining Therapy 

(TRT)(Jastreboff, 2011). Den andre typen behandling er behandling av reaksjonen på 

tinnitus, der man fokuserer på effekten tinnitus har på livet (Thompson et al., 2017). I denne 

behandlingen er målet å redusere stress og angst som blir forårsaket av tinnitus (McKenna, 

2011; McKenna et al., 2014). Det er i denne behandlingskategorien vi finner 

psykoterapeutiske tilnærminger som KAT og nyere former for behandling som springer ut av 

den mer tradisjonelle formen for KAT som Aksept og forpliktelses terapi (ACT) og 

Mindfulness basert kognitiv terapi (MBCT)(Hayes, 2016; Jun & Park, 2013). Hva slags 

behandlingstilnærming som skal bli gjennomført for tinnitusplagene er avhengig av hva slags 

diagnostisering som har blir gjort i forkant. Dette gjøres gjennom en grundig audiologisk 

vurdering og testing før behandlingstilnærmingen blir valg (Baguley, 2013, p. 221). Ved det 

som tidligere ble kalt objektiv tinnitus, nå også kalt somatolyder, kan for eksempel 

farmakologisk eller kirurgisk behandling noen ganger være nødvendige. Utenom tekniske og 

medisinske løsninger benyttes psykoterapeutisk behandling og metoder (Bauer, 2018; 

McKenna, 2011, p. 5).  

 

De fleste psykoterapeutiske eller psykologiske tilnærmingene bruker prinsippet om 

habituering som hovedfokus for behandling. Måten de ulike tilnærmingene søker å oppnå 

dette på er imidlertid forskjellig (Cima, 2018). Dette forklares nærmere under avsnittet om de 

ulike behandlingsmodellene. Behandlingsmetodene som springer ut av 2. og 3. bølge av KAT 

fokuserer på habituering av reaksjon på tinnitus. I behandlingsformene som fokuserer mer på 

habituering av persepsjon finner man blant annet Tinnitus Retraining Therapy (TRT) og 

lydbehandling. Siden de psykologiske tilnærmingene fokuserer mest på habituering av 

reaksjon retter de seg derfor mot å gjøre tinnitus til et nøytralt signal som ikke vekker 



 10 

negative reaksjoner i form av stress - og fryktrespons (Cima, 2017; Thompson et al., 2017).   

Eggermont (2012, p. 9) mener det er  nevneverdig at TRT (Jastreboff, 2015) og KAT, som 

lindrer oppfattelsen av tinnitus og dens psykologiske påvirkning, har mye større effekt på 

plagsomheten ved tinnitus enn tinnituspersepsjonen i seg selv (Martinez‐Devesa et al., 2010).  

Jeg skal nå se nærmere på hva KAT går ut på, i tillegg til hvorfor og hvordan dette brukes for 

tinnitusplager. Siden habituering av negative reaksjoner på tinnitus er et mål man jobber mot 

i denne og andre psykologiske behandlingstilnærmingene skal jeg først forklare hva dette går 

ut på. Jeg forklarer også klassisk betinging fordi denne formen for læring ofte forklares som 

en grunn til at tinnitus opprettholdes.  

 

2.3 Habituering og klassisk betinging 
Hørselen er i utgangspunktet et varselsystem som kan gjøre oss i stand til å ubevisst orientere 

oss etter lyden, vurdere fare og på refleks flykte ved hjelp av en aktivering av amygdala, det 

limbiske system og det autonome nervesystemet (ANS) (Jastreboff, 2004, p. 35). Mennesker 

har kun mulighet til å ha all sin oppmerksomhet på en ting av gangen, og de potensielt farlige 

situasjonene, knyttet til lyder blir prioritert av hjernen på et ubevisst nivå først. Derfor vil alle 

nye lyder alltid bli vurdert av hjernen, ta noe av oppmerksomhetene å vurdere persepsjonen 

som en potensiell trussel eller ikke, før oppmerksomheten kan bli fullt utnyttet til ande 

bevisste oppgaver (Jastreboff, 2004; McKenna et al., 2014, p. 35). Normalt, om det ikke er 

assosiert noen trussel ved denne lyden, vil hjernen bli vant til denne lyden og filtrere den ut 

på hjernestammenivå (Haider et al., 2018). Denne prosessen kalles habituering og har blitt 

definert som «en nedgang i respons til et ufarlig stimulus, når dette stimuli presenteres 

repeterende over tid» (Kandel, Dudai, & Mayford, 2014). Blir et sansestimuli presentert rett 

før en emosjonelt betydningsfull respons kan dette sanseinntrykket bli koblet til denne 

emosjonelle responsen ved hjelp av ulike minnefunksjoner (Haider et al., 2018). Dette er det 

Ivan P. Pavlov (2010) kalte for klassisk betinging. Dette er en ubevisst form for læring som 

skjer ved assosiasjon av stimuli og respons, gjennom minne, ved repetisjon.  Dette 

demonstrerte han ved å betinge en allerede eksisterende respons til et betinget stimuli. 

Eksperiment som ble gjennomført for å vise dette ble oppdaget da han fant ut at hundene han 

eide begynte å sikle (ubetinget respons (UR)) når de ble gitt skåler med mat (ubetinget 

stimuli (US)). Siklingen (UR) så han derfor som tegn på en automatisk refleks. Han begynte å 

eksperimentere og presenterte lyden av en bjelle rett før han ga hundene mat, og repeterte 

dette over en periode. Etterhvert så han at hundene startet å salivere bare ved å presentere 

lyden av bjellen uten mat. Den naturlige ubetingede responsen på mat, salivasjon, var nå blitt 
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en betinget respons på lyden av bjellen (betinget stimuli (BS))(Baguley, 2013, p. 111; Cima, 

2018; Jastreboff, 2011; Kandel et al., 2014; Pavlov, 2010). Denne formen for ubevisst læring 

gjennom klassisk betinging er utgangspunkt i forklaringene for hvordan tinnitus blir et 

betinget stimuli på en negativ emosjonell respons og ligger til grunn for den 

nevrofysiologiske modellen til Jastreboff (2004), og de psykologiske modellene som videre 

skal bli presentert i denne oppgaven. Hvordan man jobber med denne assosiasjonen og 

habituerer den emosjonelle responsen på tinnitus er som vi skal se forskjellig utfra de ulike 

modellene (Cima, 2017, 2018).  

 

2.4 Den nevrofysiologiske (NF) modellen  
Den nevrofysiologiske modellen (NF – modellen) er mye brukt av audiologiske behandlere 

(Cima, 2017). NF – modellen forklarer årsaken til plagsomheten ved tinnitus som en betinget 

assosiasjon (klassisk betinging) mellom emosjonelle stress og fryktresponser, og tinnitus 

(Cima, 2018; Jastreboff, 2004). Modellen er fremsatt av forskeren Pavel Jastreboff, som 

postulerte at tinnitus er et resultat av klassisk betinging (Cima, 2018; Jastreboff, 2004, 2015). 

Denne forklaringen stammer fra forsøk på rotter, der man brukt betinging for å indusere 

tinnituslignende fryktresponser hos disse rottene (Jastreboff, 2015).  

 

Modellen skiller i hovedsak mellom tre faser der den første fasen består av generasjon av et 

auditivt stimuli som antatt å oppstå i det perifere auditive systemet. Den andre fasen forklarer 

oppdagelsen av det tinnitusrelaterte signalet med muligheter for å bli koblet til andre 

nervesystemer, og den tredje, persepsjon og vurdering av tinnitus som foregår kortikalt i 

hjernebarken (Cima, 2018; Haider et al., 2018; Jastreboff, 2004). Jastreboff (2015) mente at 

om persepsjonen av tinnitus bare var basert på økt aktivitet i hørselsbanene til de kortikale 

områdene i hjernen, ville dette si at andre nervesystemer ikke var involvert og tinnitus ville 

derfor ikke gi noen negative emosjonelle reaksjoner. Likevel viste tinnitus seg å gi disse 

negative emosjonelle reaksjonene hos rundt 20% av tinnituspopulasjonen. Det ble derfor 

antatt og undersøkt om tinnitussignalet også aktiverte en rekke andre nevrale nettverk utenom 

det auditive (Jastreboff, 2015). Dette viste seg å være tilfelle og dette er i dag konsensus i den 

vitenskapelige forståelsen av sammenhengen mellom tinnitus og emosjonelle reaksjoner 

(Jastreboff, 2015). Denne modellen retter ikke spesielt fokus på hvordan tanker eller 

oppfatninger bidrar til opprettholdelse eller endring i denne koblingen (Cima, 2018). 

Behandlingsformen Tinnitus Retraining Therapy (TRT) som bygger på NF – modellen og tar 

derfor heller utgangspunkt i at man skal oppnå habituering av den ubevisst betingede 
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responsen mellom tinnitus og negative emosjonelle reaksjoner gjennom å undervise pasienten 

i mekanismene bak tinnitus, altså psykoedukasjon, og deretter bruke ytre lyder ved hjelp av 

lydgenerator eller andre ytre lydkilder for å redusere betydningen persepsjonen av tinnitus 

har fått i systemet, og på denne måten også redusere aktiviteten på hjernestammenivå, i det 

limbiske system og i det autonome nervesystemet (Jastreboff, 2004; McKenna et al., 2014, p. 

34).  

TRT legger ikke vekt på å endre tanker vedrørende tinnitus siden disse tankene ikke antas å 

påvirke den betingede refleksen som har oppstått (Jastreboff, 2015). NF - modellens 

forklaring om tinnitus kobling til andre nervesystemer og endokrinsystemet er uansett blitt 

satt til grunn for de nyere psykologiske modellene. Det som skiller disse modellene fra en 

rent nevrofysiologisk modell er at disse har fokus på at kognisjon påvirker de emosjonelle 

responsene og reaksjonene (Jun & Park, 2013). Det er nettopp derfor de fungerer som 

teoretiske modeller for forskning på og behandling ved KAT for kronisk plagsom tinnitus 

(McKenna et al., 2014).  

 

 
 

Illustrasjon av Jastreboff (2015) sin nevrofysiologiske modell for tinnitus. Hentet fra Cima 

(2018). 

 

2.5 KAT for tinnitusplager 
Som vi ser retter NF – modellen og de psykologiske modellene seg inn mot å bryte 

assosiasjonene mellom persepsjonen av tinnitus som stimulus og de negative emosjonelle 

responsene. Men hvordan dette oppnås er altså forskjellig. Arbeid med ubevisst og bevisst 

kognisjon, avslapningsøvelser, aksept og eksponering er kjennetegn for de psykologiske 
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of increased stress and arousal, which in
turn restrains cognitive resources.

The model has remained largely the-
oretical, although tinnitus treatment ap-
proaches, such relaxation therapy, atten-
tion diversion techniques (directing at-
tention away from tinnitus), and stress
reduction by means of cognitive restruc-
turing methods (aimed at altering beliefs

about the tinnitus) have been based on
its main premises [30 ]. Research to date
has yielded mixed evidence in support
of the habituation model [11].

The neurophysiological model

Thehabituationmodel inspiredJastreboff
[40 , 43], who postulated that the asso-

ciation between tinnitus and an aversive
emotional state emerges through clas-
sical conditioning. Classical (or Pavlo-
vian) conditioning [51] refers to a pro-
cess whereby two stimuli are presented
together repeatedly (famously illustrated
by the dog, presented with both a bell
andmeat). Whiledoingthis, anorganism
learns that the two stimuli are associated
(i. e., “if bell, then meat”). Subsequent
presentations of the principal stimulus
alone (the bell, which is the conditioned
stimulus), evenwithout themeat (theun-
conditioned stimulus), proved to suffice
to trigger the same response (salivating,
which is the conditioned response).

The neurophysiological model (NP
model) for chronic tinnitus is based
on the premise that conditioned fear
responses elicited by the tinnitus sound
are the cause of the tinnitus becoming
bothersome (. Fig. 1; [40 , 42]). This rea-
soning stems from animal research, in
which conditioningparadigmswereused
to induce tinnitus-like fearful behavior
in rats [43, 44]. The NP model distin-
guishes between three stages: (1) gen-
eration of the auditory stimulus in the
auditory periphery; (2) detection of the
tinnitus-related signal; (3) perception-
evaluation of tinnitus. The NP model is
mainly a model of tinnitus generation/
detection, based on neurophysiological
mechanisms.

The cognitive behavioral model

A recent conceptual model proposed by
McKenna and colleagues [49 ] was based
on a cognitive model of distress to ex-
plain insomnia [31]. McKenna et al. ar-
gue that mainly through negative cog-
nitive misinterpretations of the tinnitus
signal, distress and bodily arousal are
provoked, leading to inaccurate evalu-
ations of sensory activity and distorted
perceptions (see . Fig. 2). It is proposed
that the resulting stress and hypervigi-
lance contribute to a feedback cycle that
exacerbates the distress associated with
flawed sensory processing, of which tin-
nitus may be a major component. The
model attributes a fundamental role to
the negative evaluation of tinnitus. The
negative evaluation of the tinnitus can
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modellene og KAT behandling, mens kunnskap om tinnitus og nevrofysiologi samt 

lydbehandling er kjennetegn for NF- modellen og TRT (Baguley, 2013, p. 102; Jastreboff, 

2011). Siden det i denne oppgaven er snakk om KAT og tinnitusplager vil det derfor nå gå 

nærmere inn på hva KAT består av.  

KAT bygger på kognitiv og læringspsykologisk teori, samt psykologisk og psykiatrisk 

forskning på terapeutiske metoder og prosesser. Terapiformen brukes i stadig nye 

sammenhenger og spesifikk tilrettelagt tilnærming benyttes med pasientgrupper med ulike 

psykiske og somatiske lidelser (Berge & Repål, 2015, p. 19). KAT er et samarbeid mellom 

pasient og behandler, og hovedsakelig rettet inn mot hvordan problemene fremtrer i 

pasientens hverdag her og nå. Mange av intervensjonene retter seg mot alminneliggjøring av 

fenomener som pasienter har følt seg alene om (Berge & Repål, 2015, p. 20). I dette tilfelle er 

det snakk om plager knyttet til tinnitus. KAT tar utgangspunkt i at det finnes en forbindelse 

mellom tanker og reaksjoner (Baguley, 2013, p. 181). Ved å klargjøre negative automatiske 

tanker (NAT) som aktiveres i situasjoner der man opplever tinnitus som plagsom og 

vanskelig, kan dette påvirkes og på den måten eliminere eller redusere plagene tinnitus gir 

deg (Williams, 2013, s. 17). Tilnærmingen inkluderer ulike teknikker som 

oppmerksomhetstrening, refokuseringsteknikker, avslapningsøvelser, kognitiv restrukturering 

av tanker og modifisering av adferd. De ulike teknikkene skal bidra til å habituere pasientens 

reaksjon på tinnitus (Baguley, 2013, p. 236; Bauer, 2018; Berge & Repål, 2015; McKenna et 

al., 2014). 

Til forskjell fra en psykoanalytisk tilnærming der psykiske plager og problemer har sitt 

utgangspunkt i tidligere uoppløst konflikter, fokuserer KAT som sagt primært på at psykiske 

plager kan løses i et «her og nå». Dette er derfor en empirisk og selvkritisk tilnærming basert 

på empiri, der man samler data om sine egne tanker og vurderer validiteten av disse tankene 

(Berge & Repål, 2015). Dette blir på denne måten en eksperimentell, vitenskapelig og 

utforskende tilnærming i forsøkene på å forstå sine plager. På denne måten blir pasienten sett 

på som en ekspert som har evner til å endre på problemene de opplever, og sees derfor ikke 

på som et hjelpeløst offer (Dozois & Hofmann, 2014a, p. 19)  

KAT er ikke en «one size fits all» tilnærming og det har blitt utviklet mange spesifikke 

strategier og modeller for å behandle ulike psykiske og somatiske lidelser og tilstander. Det 

som er felles for disse modellene er at de tar utgangspunkt i det grunnleggende ved KAT, at 

mistilpasset kognisjon er årsaksmessig tilknyttet til emosjoner, atferd, og fysiologi, og at en 

korrigering i denne mistilpassede kognisjonen derfor vil føre til reduksjon eller en 
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eliminering av psykologiske problemer og generelt bedre livskvalitet (Dozois & Hofmann, 

2014a, p. 19). Fra nå av skal det ikke handle om KAT generelt men om hvordan 

behandlingen brukes og forklares i sammenheng med tinnitusplager spesifikt. Det er noen 

differanser i teoretiske rammeverk for KAT som kan gi forskjellig behandlingsstrategi i 

forløpet i behandlingen. De forskjellig teoretiske pespektivene bygger på en utvikling som 

har pågått innen atferds terapien. Derfor skal en nå se på de tre «bølgene» innen utviklingen 

av KAT. 

2.5.1 Tre generasjoner «bølger» med atferdsterapi 
Det siste tiåret har det vært en stor interesse for utviklingen av en ny retning som kalles den 

3. bølgen kognitive atferdsterapier som har et større fokus på aksept. Mindfulness er blant 

annet noe som tar en større plass en tidligere i denne nye retningen (Crane, 2014, p. 30). 

Denne bølgen bruker aspekter fra begge de to foregående bølgene, så jeg skal her gi en kort 

gjennomgang av de ulike bølgene. 

(Hayes, 2016) foreslo å dele opp utviklingen av atferdsterapi i 3 ulike bølger. Kategoriene 

atferdsterapi som kalles bølger, er konseptualistert på en slik måte at man kan se at de ulike 

bølgene springer ut av den foregående. De ulike bølgene deler derfor mange av de samme 

antagelsene, metodene og målene. Denne oppdelingen er ikke ment å være sorthvitt men kan 

bli brukt for å se på variasjonene i tenking bak og rasjonalisering for bruk av terapiformen 

(Thompson et al., 2017).  

Den 1. bølgen fokuserte på observasjoner, prediksjon og modifisering av atferd for å 

stimulere til en bedret mental helse (Hayes, 2016). Fokuset for terapien forandret seg da 

forskere hadde sett nærmere på sammenhengen mellom dysfunksjonell kognisjon og 

mistilpasset atferd. Dette utviklet seg til å bli den 2. bølgen med atferdsterapier der pionerene 

Beck (1976) og Ellis (1957) utviklet kognitiv terapi og Rational Emotive Behavior Therapy. 

Disse formene for terapi ble populære da randomiserte effektstudier viste gode resultater for 

et mange psykiske lidelser (Butler, Chapman, Forman, & Beck, 2006). Kognitiv terapi og 

atferdsterapi smeltet sammen for alvor til det vi i dag kjenner som KAT i løpet av 1980 – 

tallet, og kalles i dag ofte bare kognitiv terapi (Martinsen, 2016, p. 21).  

En kritikk av 2. bølge KAT, var at forskningen ikke tilstrekkelig hadde vist fordelene ved å 

legge til det kognitive fokuset, for å oppnå endring (Longmore & Worrell, 2007).  

Ut fra dette synet utviklet det seg en 3. bølge KAT der en rekke nye terapimetoder for 

håndtering av problematiske indre opplevelser, dukket opp (Martinsen, 2016, p. 37; 
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Thompson et al., 2017). Denne bølgen representerer en bred samling av behandlingsmetoder 

som inkluderer dialektisk atferdsterapi, metakognitiv terapi (Martinsen, 2018, p. 51), 

Mindfulness basert Kognitiv terapi (MBCT) (Crane, 2014, p. 30; Philippot & Segal, 2009), 

Aksept og Forpliktelses Terapi (ACT) (Silva et al., 2016),  i tillegg til andre (Hayes, 2016; 

Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis, 2006).  

 

ACT og MBCT er noen av de mest vanlig rapporterte psykologiske terapiene som brukes for 

plagsom tinnitus av den 3. bølgen terapier (Thompson et al., 2017). Disse tilnærmingene 

skiller seg fra KAT ved at de skal hjelpe pasientene å bli bevisst på sine interne opplevelser 

og akseptere dem, heller enn å systematisk forsøke å endre på negative tanker eller 

sanseerfaringer som man gjør ved den tradisjonelle KAT (Baguley, 2013; Thompson et al., 

2017, p. 185). ACT har vist seg å ha en sammenlignbar effektstørrelser med tradisjonell KAT 

i å redusere tinnitus plagsomhet (Hesser et al., 2012; Öst, 2014). Men behandlere som 

benytter ACT og MBCT, har vist seg i flere studier å ha ulik karakteristikk i bruk av verktøy i 

sin praksis, men det er ikke vist seg noe spesielle forskjeller i behandlernes bakgrunn eller 

holdninger i relasjon til om de velger den tradisjonelle eller nyere formen for KAT, som for 

eksempel ACT (Brown, Gaudiano, & Miller, 2011). I forhold til bruk av teknikker vises det 

at behandlerne som bruker 3. bølge KAT har et større repertoar av teknikker og verktøy og at 

de er mer eklektisk i bruken av dem, enn de som hovedsakelig bruker 2. bølge KAT (Brown 

et al., 2011).  

 

Terapier som ACT og MBCT legger ofte fokus på å avklare pasientens verdier i tillegg til å 

ha en mer kontekstuell tilnærming til endring av atferd, noe som kan minne om det man gjør i 

interpersonlig og eksistensiell terapi (Thompson et al., 2017). MBCT er en blanding av 

stressmestring basert på oppmerksomt nærvær (MBSR), tradisjonell KAT og meditasjon med 

oppmerksomt nærvær (Crane, 2014, p. 30). Definisjon av oppmerksomt nærvær er: 

«Mindfulness (oppmerksomt nærvær) innebærer å være til stede på en bestemt måte; med 

viten og vilje. I øyeblikket. Med en ikke - fordømmende holdning» Jon Kabat - Zinn i 

Kvarstein and Egeland (2012, p. 13). Å bruke oppmerksomt nærvær i en situasjon med 

tinnitus kan derfor forklares som at man ved ubehagelige følelser, tanker eller 

kroppsfornemmelse knyttet til tinnitus, på en aktiv men rolig måte, føre oppmerksomheten 

tilbake til der man er. Dette er første steg. Det andre steget er å legge merke til hvordan man 

forholder seg til de fornemmelsene som fanger oppmerksomheten vedrørende tinnitus. 

Oppmerksomt nærvær gjennom aksept er derfor det motsatte av en fryktbasert, dømmende 
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reaksjon på følelser og tanker (Kvarstein & Egeland, 2012, p. 45; Sadlier, Stephens, & 

Kennedy, 2008). 

 

Mindfulnessøvelser kan ofte ligne noe på ulike avspenningsøvelser som 

behandlingsprogrammene innen KAT – metoden benytter seg ofte av (Arif, Sadlier, 

Rajenderkumar, James, & Tahir, 2017; Baguley, 2013, p. 237; Greimel & Kröner-Herwig, 

2011, p. 577; Tye-Murray, 2015, p. 355). Forskning på avslapningsterapi/teknikker er en 

atferdsrettet tilnærming som er ment å bidra til å dempe aktiveringen av det sympatiske 

autonome nervesystem og raskere kunne oppnå en balanse i situasjoner der noe oppleves 

farefullt og stressende (Day, Eyer, & Thorn, 2014, p. 171; McKenna et al., 2014). Det finnes 

en stor bukett med ulike øvelser for avslapning med en variert bruk av pust og avspenning. 

Disse tar også i bruk forestillingsevnen og oppmerksomhet. De avslapningteknikkene som 

går igjen er progressiv avslapning og avspenningsøvelser for kjeve, nakke, overkropp eller 

hele kroppen (Kaldo & Andersson, 2004, p. 109).  

 

Metakognitiv terapi som også anses som en del av den 3. bølgen KAT, fokuserer ikke like 

mye på innholdet i tanker og følelser som tradisjonell KAT, men fokuserer på å kjenne igjen 

strukturer og mønstre som går igjen når plagene og problemene dukker opp. Eksempler på 

dette kan være å kjenne igjen forskjellen på grubling og bekymring. Grubling forstås da som 

negative tanker der man forsøker å løse opp i et problem som tilhører fortiden. Dette kan 

innebære en ukontrollert grubling og negativ selvkritisk analyserende tankegang som fører til 

håpløshet. Dette kan føre til en  negativ sinnstilstand og depresjon (Martinsen, 2016, p. 37). 

En overdreven bekymring om fremtidige hendelser kan føre til en tilstand av angst og 

panikkangst (Martinsen, 2016, p. 37).  

 

Den som går igjen i den 3. bølgens terapier er derfor at behandleren oppmuntrer til bevisst 

oppmerksomhet av indre opplevelser og legger vekt på aksept isteden for endring av negative 

kroppsfornemmelser og tanker (Herbert & Forman, 2013). I denne oppgaven er det mest 

relevant å se nærmere på forskjellen i den tradisjonelle formen for KAT, som er opptatt av å 

identifisere og endre på innholdet i tanker, og de mer akseptbaserte 3. bølge terapiene ved 

behandling av tinnitusplager. 

 

Selv om det er en diskusjon rundt hvor store forskjellene og likhetene mellom den 2. og 3. 

bølgen av KAT i virkeligheten er, velger jeg å trekke frem de praktiske følgene disse 

tilnærmingene kan ha for tinnitusbehandlingen (Herbert & Forman, 2013). Videre i denne 
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oppgaven blir det derfor hovedfokus på den tradisjonelle formen for KAT som springer ut av 

den 2. bølgen. I tillegg skal jeg også vise til en akseptbasert modell for tinnitus (Fear - 

avoidance modellen) som legger ett strategisk grunnlag for de nye 3. bølge terapiene for 

tinnitus.  
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3 Modeller for plagsom tinnitus. 
I de fleste behandlingsformene der KAT benyttes er det mange felles elementer som går 

igjen. Likevel er det en stor variasjon i de forskjellige tilnærmingene, av hva som kan inngå 

av innhold i de respektive behandlingstimene. Er det mest fokus på atferd eller det kognitive? 

(Cima, 2018). Dette er noe jeg kommer til å se nærmere på i analysedelen av denne 

oppgaven, gjennom analysespørsmål. Som vi har sett har KAT, både generelt og for tinnitus 

spesielt, gjennomgått en spennende utvikling de siste 30 årene. Ulike teoretiske rammeverk 

for bruk av KAT for tinnitus sier noe om denne utviklingen. To av disse teoretiske 

rammeverkene for KAT og modeller med deres implikasjoner for behandling skal jeg se 

nærmere på nå.  

 

Som vi har sett forsøker den nevrofysiologiske modellen å forklare de kognitive og 

atferdsmessige konsekvensene av tinnitusplager fra et nevrofysiologisk perspektiv (Cima, 

2018; Jastreboff, 2015). I denne oppgaven ble det nødvendig å ta med denne modellen fordi 

den er såpass utbrett i bruk at den må være med for å dekke informantenes mulige eklektiske 

tilnærminger. Det er også relevant å ha med Fear – avoidance (FA) modellen for å få med 

den nye retningen i bruk av 3. bølgen KAT. De ulike metodenes navn og begreper blir også 

belyst gjennom disse modellene. Jeg skal nå gjennomgå modellenes innhold siden dette blir 

relevant å bruke i analysen for å kunne skille informantenes perspektiver og tilnærming i en 

teoretisk kontekst. 

 

3.1 Psykologiske modeller for tinnitus 
Mekanismene bak de psykologiske  faktorene som bidrar til, eller reduserer tinnitus relaterte 

plager har blitt mye diskutert (McKenna et al., 2014). Med tanke på generering av tinnitus, 

postulerer NF – modellen av tinnitus blir et problem når det er en midlertidig assosiasjon med 

en situasjon som fremkaller en negativ emosjonell respons. I denne modellen er tinnitus 

konseptualisert i et paradigme om klassisk betinging. Dette perspektivet ser derfor på den 

underbevisste eller førbevisste betingingen som viktigere enn den bevisste evalueringen av 

tinnitus (Jastreboff, 2004; McKenna et al., 2014, p. 35). KAT - modellene for tinnitus som 

jeg skal gå gjennom her fokuserer på vurderingsprosessen og hva kognisjon har å gjøre for 

opprettholdelse og endring av plagene man opplever ved tinnitus. Forskerne bak de 

spesifikke modellene anerkjenner at det er både førbevisste og bevisste prosesser som bidrar 

til å aktivere og opprettholde plagene knyttet til tinnitus. Men i modellene er det et 
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utelukkende fokus på det man kan gjøre i en psykologisk behandling ved hjelp av KAT på et 

bevisst nivå. Dette er fordi dette er mest relevant for hva man kan jobbe med i en 

behandlingssituasjon (McKenna et al., 2014). KAT opererer i et fenomenologisk felt der 

erfaringer og forståelse, med mulighet for påvirkning går gjennom subjektets tolkning og 

antakelser (Martinsen, 2018, p. 24). Metoden fokuserer derfor på individers 

kjerneoppfattelser (om seg selv, verden og fremtiden), leveregler (jeg blir aldri syk) og 

negative automatiske tanker. Den undersøker også forholdet og sammenhengen mellom 

følelser, tanker, kroppslige reaksjoner og atferd. Dette forklares som regel gjennom modellen 

«Den kognitive diamanten» (Martinsen, 2016, p. 26)  

 
Nedenfor vises den kognitive grunnmodellen med mine overførte eksempler på tinnitus som 

et eksempel på hvordan den tradisjonelle KAT brukes på tvers av spesifikke lidelser 

(Martinsen, 2016, p. 25; 2018, p. 45; Staff, 2009).  
 

 
I de spesifikke modellene for tinnitus fokuserer man mest på det som oppstår av NAT fra 

man oppdager tinnituslyden og hva slags atferd, emosjonell respons og kroppslige reaksjoner 

som følger (McKenna, 2011, p. 45).Vi skal se nærmere på to kognitive - og atferds baserte 

modeller for tinnitus i avsnittene som kommer. Forskningen på metoden baserer seg på 

empirisk evidens og forskningsmiljøet anerkjenner at det fortsatt er mye man ikke forstår 

(Martinsen, 2016, p. 21). 

Barndom +	Gener
• Kjerneoppfatninger

Dysfunksjonelle 
antagelser

• Leveregler, antagelser om hva tinnitus er og hva det fører 
til.

Kritisk hendelse: 
Tinnitus

• Lyd som ikke kommer fra en ytre kilde..

Negative 
automatiske tanker

• NAT: Jeg kan aldri føle fred og ro igjen!

Symptomer på 
angst og depresjon

• Atferd, motivasjon, kroppslige symptomer, følelser
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I tråd med KAT er det måten man tenker på og vår atferd, det vi gjør, som bidrar til at vi 

opplever psykisk stress og plager. Pioneren i kognitiv terapi Aaron Beck, oppdaget at 

deprimerte mennesker tenkte på spesielle måter og dette kalles nå den kognitive triade eller 

Becks depressive triade (Martinsen, 2018, p. 47). Den kognitive triaden består av negative 

tanker om deg selv, verden (hva du tror andre tenker om deg og ditt forhold til andre) og om 

fremtiden (Berge & Repål, 2015, p. s. 24). Beck introduserte begrepet negative automatiske 

tanker (NAT) om disse tankene (Dozois & Hofmann, 2014b, p. 23). Dette er ubevisste tanker 

som påvirker og styrer følelsene og handlingene våre. Trening på oppmerksomhet rundt disse 

tankene skal bidra til å muliggjøre en vurdering av deres gyldighet og hensiktsmessighet. Når 

man gjør dette kan man lettere finne alternative tanker som er mindre negative og mer 

hensiktsmessige, og som skaper en endring i våre følelser (Martinsen, 2018, p. 47).  
 
ABC – modellen er en grunnmodell som brukes mye i KAT (Martinsen, 2018, p. 48; Staff, 

2009; K. C. Williams, 2018, p. 169). Denne modellen som presenteres i et skjema for 

pasienten, er effektiv i å avdekke og revurdere de negative automatiske tankene som måtte 

oppstå i sammenheng med en situasjon der tinnitus oppleves som plagsom eller skremmende 

(K. C. Williams, 2018, p. 117). Her kan pasientens spesifikke situasjon, som blir kartlagt 

gjennom det som kalles en kasusformulering, satt inn i ABC – modellen (Williams, 2018, p. 

169. Modellen kalles også for ABC- skjema, 3 – kolonneskjema, eller 5 kolonneskjema. I et 5 

- kolonneskjema er det lagt til flere kolonner for å utforske alternative tanker (Martinsen, 

2018, p. 48).  ABC – modellen kan se slik ut for en pasient som undersøker og kartlegger sine 

NAT og de konsekvensene disse har av opplevelse av tinnitus i en bestemt situasjon. 

 

A. Kritisk situasjon:        Tinnitus er veldig høy 

B. Automatiske tanker:   Dette holder jeg ikke ut. Dette kan jeg ikke leve med. 

C. Konsekvenser:           Følelse; nedstemt og motløs og redd.  

                                        Atferd; Unngår lyd, isolerer seg, distraherer seg.  

 

3.1.1 McKennas kognitive modell for tinnitus 
McKenna et al. (2014) foreslo en ny kognitiv modell for tinnitus basert på vitenskapelig 

evidens. Modellen er bygget på en kognitiv modell for insomnia, og det pågår til dags dato et 

omfattende forskningsarbeid for å validere modellen ved å se på sammenhengen i de ulike 

assosiasjonene (Cima, 2018; Harvey, 2002; McKenna et al., 2014). Den kognitive modellen 

foreslår at hovedårsakene til at det psykiske stresset og plagene som følger av tinnitus 

kommer av en opplevd negativ trusseloppfatning av tinnitus, arousal aktivering i hjernen, 
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selektiv oppmerksomhet og monitorering av lyden, misoppfatning av hva tinnitus er, 

riskminimerings atferd som virker mot sin hensikt og en forvrengt oppfattelse av tinnitus 

(McKenna et al., 2014). Denne psykologiske modellen legger vekt på det kognitive aspektet 

ved at tankenes forsterkning og reduksjon av tinnitus som en trusseloppfatning, eller ikke, 

sees på som hovedårsak til plagene (McKenna et al., 2014).  Tinnitusplagene blir derfor i 

denne modellen tillagt en mistolking i vurdering av tinnitus. Det er mye forskning som har 

funnet evidens for viktigheten av denne vurderingsprosessen vedrørende bekymring rundt 

tinnitus (Baguley, 2013, p. 82). Det forklares i denne modellen at tanker som retter seg mot 

en oppfattelse av trussel eller tap, knyttet til tinnituslyden, leder til økt aktivitet i det 

sympatiske autonome nervesystem (ANS), som er det vi snakker om når vi snakker om 

aktivering av stress (Betz et al., 2017). Her spiller amygdala i hjernen en viktig rolle for 

strukturering av auditive koblinger til hukommelse, det autonome nervesystemet og det 

nevroendokrine kjertelsystemet som produserer høyere nivåer av kortisol og glukose som 

fremkaller stress (Betz et al., 2017; Kraus & Canlon, 2012; Miller, 2018). Ved varig og 

gjentatt aktivering kan dette utarte seg til angst, og depresjon (DeMorrow, 2018; McCormack 

et al., 2015). Videre konsekvenser for personens forløp med tinnitus, kan da bli kronisk 

(Baguley, 2013; Betz et al., 2017). Behandlingen innenfor denne modellen bruker en 

tradisjonell 2. bølge KAT også for restrukturering av tankemønstre slik at man skal endre 

opplevelsen av tinnituslyden (Dozois & Hofmann, 2014b, p. 23).  

 

 
 

Illustrasjon av McKenna et al. (2014) sin kognitive modell for tinnitus. Hentet fra Cima 
(2018).  
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Fig. 18 The neurophysiologicalmodel. (Adapted from Jastreboff [41])
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Fig. 28 The cognitive behavioralmodel. (Adapted fromMcKenna et al. [49])

of increased stress and arousal, which in
turn restrains cognitive resources.

The model has remained largely the-
oretical, although tinnitus treatment ap-
proaches, such relaxation therapy, atten-
tion diversion techniques (directing at-
tention away from tinnitus), and stress
reduction by means of cognitive restruc-
turing methods (aimed at altering beliefs

about the tinnitus) have been based on
its main premises [30 ]. Research to date
has yielded mixed evidence in support
of the habituation model [11].

The neurophysiological model

Thehabituationmodel inspiredJastreboff
[40 , 43], who postulated that the asso-

ciation between tinnitus and an aversive
emotional state emerges through clas-
sical conditioning. Classical (or Pavlo-
vian) conditioning [51] refers to a pro-
cess whereby two stimuli are presented
together repeatedly (famously illustrated
by the dog, presented with both a bell
andmeat). Whiledoingthis, anorganism
learns that the two stimuli are associated
(i. e., “if bell, then meat”). Subsequent
presentations of the principal stimulus
alone (the bell, which is the conditioned
stimulus), evenwithout themeat (theun-
conditioned stimulus), proved to suffice
to trigger the same response (salivating,
which is the conditioned response).

The neurophysiological model (NP
model) for chronic tinnitus is based
on the premise that conditioned fear
responses elicited by the tinnitus sound
are the cause of the tinnitus becoming
bothersome (. Fig. 1; [40 , 42]). This rea-
soning stems from animal research, in
which conditioningparadigmswereused
to induce tinnitus-like fearful behavior
in rats [43, 44]. The NP model distin-
guishes between three stages: (1) gen-
eration of the auditory stimulus in the
auditory periphery; (2) detection of the
tinnitus-related signal; (3) perception-
evaluation of tinnitus. The NP model is
mainly a model of tinnitus generation/
detection, based on neurophysiological
mechanisms.

The cognitive behavioral model

A recent conceptual model proposed by
McKenna and colleagues [49 ] was based
on a cognitive model of distress to ex-
plain insomnia [31]. McKenna et al. ar-
gue that mainly through negative cog-
nitive misinterpretations of the tinnitus
signal, distress and bodily arousal are
provoked, leading to inaccurate evalu-
ations of sensory activity and distorted
perceptions (see . Fig. 2). It is proposed
that the resulting stress and hypervigi-
lance contribute to a feedback cycle that
exacerbates the distress associated with
flawed sensory processing, of which tin-
nitus may be a major component. The
model attributes a fundamental role to
the negative evaluation of tinnitus. The
negative evaluation of the tinnitus can
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3.1.2 «Fear – avoidance» (FA) - modellen 
Denne modellen er en videreføring fra en kognitiv atferdsmodell for pasienter med kronisk 

smerte. Modellen er ment å predikere økt frykt og smerte ved hyppig og vedvarende 

unngåelsesatferd hos pasienter med kronisk smerte. Denne modellen er blitt overført til å 

gjelde pasienter med frykt for tinnitus og hvordan dette kan bidra til å skape eller 

opprettholde en kronisk plagsom tinnitus (Cima, Crombez, & Vlaeyen, 2011).  Overføringen 

fra kronisk smerte til kronisk tinnitus viser seg å fungere med tanke på effekt av KAT- 

behandling som baserer seg på denne modellen (Cima et al., 2011). Likevel må det mer 

forskning til for å undersøke nyansene i konsekvenser for unngåelseatferden som er knyttet til 

unngåelse av frykt for tinnitus, siden konsekvensene er noe forskjellig mellom kronisk smerte 

og kronisk tinnitus (Cima et al., 2011). Likevel viser FA - modellen å være velegnet som et 

teoretisk rammeverk for behandling av plagsom tinnitus (Cima, 2017, 2018; Cima et al., 

2011).  Unngåelsesatferd aktiveres ved klassisk betinging og opprettholdes av en operant 

betinging ved negative forsterkning. Ved midlertidig unngåelsesatferd for situasjoner som 

kan tenkes å aktivere tinnitus, fører dette til katastrofetenkning, som igjen fører til økt frykt 

for tinnitus og forhøyet overvåkning av tinnitus, kroppssensasjoner og situasjoner som kan 

være potensielle farer. Den økte monitoreringen eller overvåkningen fører til gjentatt 

distraksjon fra daglige oppgaver og gjøremål. Til slutt kan denne negative sirkelen fører til en 

varig sympatikusaktivering som fører til en kronisk plagsom tinnitus og mange tilleggsplager 

(Cima et al., 2011). Behandlingsstrategien som bygger på denne modellen baserer seg på 

akseptbasert teori. Behandlingsstrategiene innebærer aksept av og gradvis eksponering for de 

negative emosjonelle reaksjonene, og selve persepsjonen av tinnitus. Disse strategiene er 

grunnlaget for de nye retningenene med KAT metoder,  ACT og MBCT (Baguley, 2013, p. 

106). Her er tanken at en aksept av de plagene man måtte knytte til tinnitus i ulike 

situasjoner, vil kunne forårsake habituering av de negative reaksjonene som er tilknyttet 

tinnitus. Ved aksept av plagene og fokus på identifisering av større verdier i livet, er ACT og 

MBCT som en del av den 3. bølgen med KAT med på å skape en ny forståelse av 

tinnitusplager og åpner opp for nye forskningsmuligheter i forhold til nye 

behandlingsstrategier (Cima, 2018). Det er vist at tinnitus-relatert frykt fører til dårligere 

livskvalitet (Cima et al., 2011). KAT tilnærmingene er vist å ha god effekt i å redusere 

tinnitus-relatert frykt, men de psykologiske mekanismene som står bak er fortsatt ikke 

fullstendig identifisert. FA – modellen for plagsom tinnitus kan derfor være en godt 

rammeverk for å undersøke disse mekanismene enda nærmere (Cima, 2018). En illustrasjon 

av modellen finnes på neste side.  
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Illustrasjon av «Fear – Avoidance» modellen for tinnitus. Hentet fra Cima (2018). 

 

3.2 Modellenes fellestrekk og forskjeller 
Modellene tar utgangspunkt i ulike teoretiske rammeverk men de overlapper hverandre mye 

ved at de tar utgangspunkt i at tinnituslyden i seg selv er nøytral, men får tildelt en verdi som 

alarmerende og farlig gjennom klassisk betinging og opprettholdes gjennom en operant 

betinget forsterkning. Denne vurderingen av tinnituslyden gir en påfallende sterk negativ 

respons i kognisjon, emosjoner og atferd. Dette igjen hindrer den normale 

habitueringsprosessen som vanligvis skjer hos de aller fleste (Cima, 2017, 2018). I en slik 

situasjon vil det på tvers av disse modellene oppstå en varig tilstand av stress og frykt knyttet 

til tinnitus, som gjør at organismen havner i en destruktiv spiral der tilpasning og 

anstrengelser ikke fører til balanse og likevekt i det autonome nervesystemet (ANS) (Cima, 

2018; Kraus & Canlon, 2012). Selv om forklaringen for hvordan tinnitus blir plagsom er lik 

på tvers av perspektivene i modellene, vil strategiene for behandlingsforløp som følger 

modellene kunne motsi hverandre på noen punkter (Cima, 2018). Behandlingsformen TRT 

som kommer av NF-modellen, er veldig mye brukt (Jastreboff, 2015). Denne tilnærmingen 

foreslår, i tillegg til undervisning i modellen, psykoedukasjon, at en delvis maskering av 

tinnituslyden er den beste måten å oppnå habituering (Jastreboff, 2004, p. 35). Det er derfor 

også oppmuntret til å unngå signalet ved å unngå stillhet for enhver pris. I et FA- perspektiv 

vil dette kunne skape en fryktbasert unngåelsesatferd knyttet til både signalet og stillhet som 

øker årvåkenhet og stress og derfor motgår habituering (Cima, 2017, p. 154; 2018).  
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Den kognitive modellen foreslår at kontroll og endring av tanker, og 

oppmerksomhets/fokuseringsøvelser skal gjøre den største nytten for at habituering skal skje 

(McKenna et al., 2014). Dette innebærer da å endre tanker og antakelser man måtte ha rundt 

persepsjon av tinnitus, kjerneoppfattelser, og at man da aktivt trener seg på å rettlede 

oppmerksomheten bort fra tinnitus (Berge & Repål, 2015; McKenna et al., 2014). Cima 

(2018) mener at disse strategiene antagelig kun vil kunne føre til en kortvarig habituering.   

 

FA – tilnærmingen leder til en motsatt behandlingsstrategi, der oppfordringen blir å gradvis 

eksponere seg for tinnituslyden og eliminere tendensene til unngåelsesatferd. Dette innebærer 

også da at man ikke skal unngå stillhet og heller ikke trene seg på å rette oppmerksomheten 

bort fra tinnitus. Formålet med dette er da å justere forventningen av trussel og redusere frykt 

(Cima, 2018). Å trene seg på aksept for plager knyttet til tinnitus har også vist seg å redusere 

oppmerksomhet rettet mot sensasjoner knyttet til tinnitus og generell angstsensitivitet  

(Hesser, Westin, Hayes, & Andersson, 2009). FA – modellens nye påvirkning kan dette være 

til stor hjelp i nye måter å forstå og forske på de underliggende mekanismene for kroniske 

tinnitusplager (Cima, 2018).  

 

3.3 Elementer ved audiopedagogens rolle i KAT 
Jeg skal her ta for meg elementer i audiopedagogenes rolle når de bruker KAT for 

tinnitusplager, da dette kan inneholde elementer av både pedagogisk rådgivning og terapi. 

Ved å se nærmere på disse kan audiopedagogens fleksibilitet og bruk av disse elementene i 

behandling bli lettere å belyse i analyse og drøfting. Siden jeg i denne studien ikke ser på 

enkeltferdigheter i behandlerrollen, skal jeg trekke frem to forskjellige teoretiske perspektiver 

der hvert av disse er teoretiske perspektiver under begrepene Terapi, og Pedagogisk - 

rådgivning. Først skal audiopedagogens overordnete rolle bli beskrevet. 

 

3.3.1 Overordnet rolle som audiopedagog og behandler 
Det en audiopedagog gjør i sitt arbeid med mennesker kan plasseres inn i kategorien 

audiologisk rehabilitering og behandling. Behandlingen som foregår innen Audiologisk 

rehabilitering i Norge kan deles inn i tre hovedkategorier som er et medisinsk perspektiv, et 

teknisk perspektiv og et pedagogisk/ psykologisk/ sosialt perspektiv. Audiopedagoger jobber 

med rehabilitering og behandling i det sistnevnte perspektiv (Birkeland, 2016). Her er det 

overordnede prinsippet at audiopedagogen som rådgiver og veileder med spesialkompetanse 

på hørselsfeltet, behandler pasientens problemer knyttet til hørsel og kommunikasjon ut fra et 
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biopsykososialt perspektiv (Tye-Murray, 2015, p. 4). Her er det da vanlig å benytte seg av 

ulike typer for rådgivningsferdigheter og holdninger som grovt kan deles inn i informative, 

pedagogiske og psykologiske tilnærminger til rådgivning (Tye-Murray, 2015, p. 349). I 

denne oppgaven er målet som sagt å undersøke erfaringene til de audiopedagogene som 

jobber med behandling av en spesifikk gruppe pasienter med hørselsproblematikk, nemlig 

voksne med tinnitusplager. Når vi setter audiopedagogens rolle i en kategori som pedagogisk 

rådgiver kan dette virke noe begrenset med tanke på at man som audiopedagog også bruker 

kognitiv atferdsterapi og rollen som terapeut kan derfor også diskuteres.  

 

3.3.2 Terapi  
I det Store Norske Leksikon (Skre, 2018) defineres terapi som;   
 
«...en samlebetegnelse for all behandling, for eksempel medisinsk, psykologisk, fysikalsk eller 

naturmedisinsk terapi. Terapi og terapeut er ikke-beskyttede betegnelser som kan benyttes 

fritt, og inngir derved ingen garanti for terapiformens effektivitet eller seriøsitet» 
 
Slik det kommer fram her tilsier tittelen terapeut ikke noe om en evidensbasert bruk av 

behandlingsverktøy. Dette blir annerledes igjen for disse audiopedagogene som benytter 

KAT, da effekten av denne formen for terapi eller behandling er godt dokumentert for 

tinnitusplager (Fuller et al., 2017; Jun, Park, & Jun, 2013). Bruken av begrepet terapeut og 

terapi kan derfor helles sies å byttes ut med behandler og terapi med behandling. I dette 

tilfelle er det derfor viktigere å se på hva rollen som audiopedagog og rollen som kognitiv 

terapeut innebærer. Dette gjøres for å kunne belyse dette i diskusjonen om informantenes 

eget syn på seg selv i rollen som behandler, pedagog og rådgiver.  

I situasjonene der kontaktetablering, individuell tilpasning og iverksetting av de ulike KAT 

verktøyene foregår er det viktig med terapeutisk kompetanse (Berge & Repål, 2015). Dette er 

noe som audiopedagogene først og fremst trener på gjennom videreutdanning i kognitiv 

terapi. Selv om den spesialpedagogiske grunnutdanningen også tar for seg en del 

samtaleteknikker i sammenheng med rådgivningstrening (UiO, 2019). De terapeutiske 

ferdighetene som kan bli viktige ved deres bruk av KAT er empati, samtaleteknikker, 

alliansebygging og fagetisk refleksjon, siden dette fremstilles som grunnkompetanse ved bruk 

av KAT, i tillegg til grunnleggende hørselsrehabilitering (Berge & Repål, 2015; Tye-Murray, 

2015, p. 346). Treningen man har fått i spesifikke teknikker rettet mot tinnitus, psykiske 

lidelser, insomnia og livsbelastninger er en stor del av den terapeutiske utøvelsen. Om man 

med trygghet skal kunne takle problemer og utfordringer som kan dukke opp underveis i 
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behandlingen kan den terapeutiske kompetansen og treningen som man får i 

videreutdanningen derfor være ekstra viktig. Denne kompetansen, treningen og ferdigheter er 

nødvendige for å komme frem til en felles forståelse av hvilke mål man sammen med 

pasienten skal jobbe mot og hvilke virkemidler man vil skal benyttes. Målet som en Kognitiv 

terapeut er først og fremst hjelp til selvhjelp. Audiopedagogens hovedoppgave ved bruk av 

KAT skal derfor være å samarbeide og støtte pasienten å bli sin egen terapeut. Dette legges 

vekt på i det som beskrives som «Den terapeutiske alliansen» (Berge & Repål, 2015, p. 22). 

Videre beskrives terapeuter som bruker KAT ofte som oppmerksomme, forståelsesfulle, 

aktive og erfarne. Berge & Repål (2015) skriver i boken «Håndbok for Kognitiv Terapi» at 

det det er større sannsynlighet for at resultat blir positivt hvis terapeuten oppfattes som 

trygghetsskapende, empatisk og forståelsesfull, formilder håp, å være aktiv i å bidra til ny 

forståelse og å oppmuntrende til  å konfrontere det som virker krevende for pasienten (Berge 

& Repål, 2015, p. 51) 

3.3.3 Pedagogisk rådgivning 
Ved bruk av KAT skal audiopedagogene både forstå teknikkene, modellene og teorien selv i 

tillegg til å forklare og lære bort de ulike teknikkene til pasienten, slik at hjemmeoppgaver og 

trening kan foregå på egenhånd også etter at timene med audiopedagog er over. Dette 

forutsetter en pedagogisk kompetanse som audiopedagogen har med seg fra 

grunnutdanningen. I denne utdanningen er det rådgiverrollen man teoretisk og 

ferdighetsmessig blir trent i å benytte. Der det gjennomgås mange ulike 

rådgivningstilnærminger. Sammen med noe belysning av den kognitive tilnærmingen er det 

den personsentrerte rådgivningstilnærmingen til Carl Rogers (1990) som går igjen som et 

gjennomgående tema i grunnutdanningen (Rogers, 1990). For audiopedagoger er denne 

formen for tilnærming til rådgivning i tillegg til en pedagogisk og informasjonsnettet form for 

rådgivning ofte benyttet.  

 

3.3.4 Informasjonsbasert rådgivning.  
Basert på å gi informasjon, som kan innebære undervisning i, eller å lære bort kunnskap om 

hørselssystemet og stress, om tinnitus og følgeplager, og om KAT i dette tilfelle (Tye-

Murray, 2015, p. 356). Dette kalles psykoedukasjon og blir brukt som virkemidler i både 

TRT og i KAT (Baguley, 2013, p. 237; Jastreboff, 2004; McKenna et al., 2014)  

I arbeidet med tinnituspasienter kan det pedagogiske aspektet gå ut på både opplæring i ulike 

modeller som FA-modellen, NF-modellen eller McKennas kognitive modell, og andre KAT 

verktøy som for eksempel ABC – modellen og «den kognitive diamanten». Dette innebærer 
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også opplæring av pasient i forståelse av habitueringsprosessen, rollen til ANS og 

betydningen av stressarousal (Baguley, 2013, p. 237).  

 

3.3.5 Personsentrert rådgivning 
Carl Rogers (1990) er foregangsperson for en person- eller pasientsentrert form for 

rådgivning (Tye-Murray, 2015, p. 356). Denne tilnærming er bygget på humanistisk 

psykologi og baserer seg på de grunnleggende holdninger man som behandler og rådgiver 

skal forsøke å oppnå ovenfor pasienten. Disse grunnholdningene er kongruens/ ekthet, kan 

også sees på som ærlighet, positiv annerkjennelse og empatisk forståelse (Rogers, 1990).  

Rogers (1990) forklarer den empatiske forståelsen som evnen til å skille sine egne indre 

opplevelser fra pasientens, slik at eventuelle fordommer og forforståelse ikke skal tillegges 

pasienten. Sensitiviteten man da opplever gjennom å utøve empatisk forståelse vil derfor også 

bidra til en større innsikt i pasientens indre opplevelser (Gelso, 2014, p. 142; Lassen, 2002). I 

personsentrert rådgivning er også refleksjon eller speiling en viktig ferdighet og evne hos 

rådgiver, der man parafraserer pasienten i å bruke sine egne ord til å beskrive sin følelser og 

tanker, og få pasienten til å se seg selv i nytt perspektiv på en trygg og måte som ikke virker 

konfronterende (Tye-Murray, 2015, p. 356). 

 

3.3.6 Rådgivning med terapeutisk effekt. 
En dialektisk (vekselsvis) forståelse av relasjoner vil også støtte en bruk av grunnholdningene 

til Rogers (1990), der det antas at anerkjennende holdninger hos rådgiver, som empati og 

annerkjennelse, skaper økt mulighet for selvavgrensning og selvrefleksjon hos pasienten 

(Schibbye, 1996). Det at man ikke skal drive for mye terapi men at rådgivningen som en 

pedagogisk og informativ aktivitet kan gi en terapeutisk effekt, diskuteres derfor av Schibbye 

(1996) i en artikkel kalt «annerkjennelse: en terapeutisk intervensjon?». Dette kan si noe om 

at man ikke skal krysse grensen over til å ta rollen som psykolog og begynne å behandle dype 

psykologiske tilstander og lidelser, men heller jobbe på relasjonelt nivå som støtte til å oppnå 

en terapeutisk effekt, gjennom å bruke annerkjennelse som et virkemiddel. Dette innebærer 

da at rollen som psykolog er psykiater ikke trenger å tråkkes over. Schibbye (2011) hevder at 

annerkjennelse er mer enn lytting, bekreftelse, aksept, toleranse, forståelse og innlevelse, men 

også mer enn å innta en ikke-dømmende rolle ovenfor pasienten (p. 72). Det handler om å la 

pasienten være et subjekt uten å overføre holdninger og kategoriseringer over på pasientens 

liv og opplevelser (Reichelt & Rønnestad, 2011, p. 72). Derfor hevder Schibbye (1996) at 
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annerkjennelse er en væremåte som rommer alle de foregående kvalitetene i en veilednings - 

eller rådgivningsrelasjon, og at annerkjennelse på denne måten kan ha en terapeutisk effekt.  
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4 Metode  
 

4.1 Kvalitativ metode 
Styrken til kvalitative studier er å forstå prosessene der ting finner sted (Maxwell, 2013, p. 

82). Siden forskningsspørsmålene i denne studien er prosessorientert og ikke variansorientert, 

der man ser etter forskjeller, var det naturlig å bruke intervju som metode for innsamling av 

data. Dette gir tykke beskrivelser av fenomenene i prosessen og kan generere ny innsikt som 

man ellers ikke ville kommet fremt til med et mer lukket variansorientert forskningsspørsmål 

(Maxwell, 2013, p. 82). Kvalitativforskning preges av en følsomhet for konteksten den 

gjennomføres i og kan betegnes som en intim og nær forskningsmetode, siden man som 

forsker kommer veldig nær dem man forsker på. Dette gir en spenning i prosessen men 

skaper også ulike utfordringer spesielt knyttet til bevissthet av forforståelse hos forsker og en 

god redegjørelse av aspekter knyttet til validitet og etiske hensyn til informanter (Tjora, 2017, 

p. 181). 

 

4.2 Semistrukturert intervju 
I denne studien ble intervjuer valgt for å samle inn data. Intervjuene ble valgt å være 

semistrukturerte og tok utgangspunkt i en utarbeidet intervjuguide som skulle dekke 

forskningsspørsmålene (Dalen, 2011, p. 26). Datamaterialet ble samlet inn ved bruk av 

lydopptak og deretter transkribert i sin helhet for videre anvendelse i analysen. Et 

semistrukturert intervju eller dybdeintervju som det også kalles, er en utbredt 

innsamlingsmetode i kvalitativ data. Her er meningen å skape en avslappet og rolig stemming 

med et gode tidsrammer og intervjuet er på denne måten ment å fremskaff meninger og 

refleksjoner rundt forskningens temaer (Tjora, 2017, p. 113). Det ble vurdert til å bruke 

denne innsamlingsmetoden, siden denne formen for intervju brukes ofte for og egner seg til å 

studere meninger, holdninger og erfaringer. Semistrukturert intervju som metode er som sagt 

basert på et fenomenologisk perspektiv. Og i denne formen for intervju er derfor oppgaven 

som forsker å forsøke å forstå informantenes opplevelser og refleksjoner (Tjora, 2017, p. 

113). Ved det semistrukturerte intervjuet er samtalen fokusert på temaer som er valgt ut på 

forhånd, men gir også åpning for uventede temaer og er derfor godt egnet til å generere ny 

viten (Dalen, 2011, p. 26).  
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4.2.1 Intervjuguide 
Når man bruker et semistrukturert intervju må det utarbeides en intervjuguide som man kan 

følge slik at man holder seg innenfor noenlunde de samme temaene i hvert intervju (Bryman, 

2016, p. 469). Det ble derfor laget en intervjuguide som ble basert på de tre 

underforskningsspørsmålene og som behandlet temaer som var avledet av disse igjen og som 

ble antatt relevante opp mot den teorien (Dalen, 2011, p. 26). Gjennom å finne temaer basert 

på teorien og samtidig stille meg selv spørsmål som «hva vil egentlig finne ut av i denne 

studien?», kom jeg frem til en intervjuguide med 21 spørsmål. Det var på dette tidspunktet 

viktig å teste spørsmålene for å se hva slags type svar spørsmålene genererte, om de traff 

innen hovedtemaene og at de ikke var for ledende eller for åpne (Bryman, 2016, p. 470). 

Intervjuguiden ble derfor testet i et pilotintervju som ble gjennomført med en medstudent 

som informant. Denne studenten skulle skrive om de samme temaene og hadde vært i praksis 

hos audiopedagoger som jobbet med tinnitus og KAT. Derfor anså jeg denne studenten som 

en god kandidat til å utføre et pilotintervju med. Konteksten ble gjort så lik som mulig et 

virkelig intervju som jeg kunne tenke meg, og eneste avvik fra dette var at det ikke ble gjort 

opptak. Her ble det gjort tidtaking for å se om antall temaer og spørsmål i intervjuguiden ville 

kunne passe med den tenkte tidsrammen på en time. Pilotintervjuet genererte svar som traff 

innen temaene og spørsmål som ble uklare og kunne misforstås ble identifisert. 

Intervjuguiden ble derfor revidert fra 21 til 16 spørsmål med noe endring av ordlyd på enkelte 

spørsmål. Ved å gjennomføre pilotintervjuet ble jeg også forberedt på hvordan det ville være 

å gjøre intervjuene med informantene. Dette viste seg å komme til stor nytte ved at jeg kunne 

forholde meg rolig og forberedt da jeg satte i gang med disse.  

 

Intervjuguiden ble utarbeidet etter traktprinsippet med tre faser som kan illustreres gjennom 

det Tjora (2017) kaller for oppvarmingsfasen, refleksjonsfasen og avrundingsfasen (p. 147). 

Dette fungerte på den måten at jeg la opp intervjuguiden til å inneholde spørsmål som fikk 

informantene til å beskrive noe om seg selv som jeg anså som nøytralt, hyggelig eller 

lystbetont. I mellompartiet ble det åpnet for spørsmål som kunne kreve mer ettertenksomhet. 

Her ble det brukt mest tid fra meg som intervjuer til å stille oppfølgingsspørsmål og gi ti til 

lengre tenkepauser og utgreiinger fra informantene. I avrundingsfasen ble det tatt opp 

spørsmål som ikke var direkte knyttet til temaene i teorien men som likevel kunne treffe. 

Dette gav rom for at nye temaer kunne dukke opp og det hele ble avsluttet med et spørsmål 

om tilbakemelding på intervjuet. Dette anså jeg som en god måte å avrunde det på da man 

kunne komme tilbake til en «normal» form for samtale gjennom denne evalueringen. 
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4.3 Utvalg og rekruttering 
Utvalget i kvalitative intervjustudier blir som oftest å velge informanter som man antar vil 

kunne si noe om temaet man ønsker å belyse. Det ble derfor lurt å velge et strategisk utvalg 

istedenfor et tilfeldig utplukket utvalg som man ofte gjør for å kunne representere en 

populasjon (Tjora, 2017, p. 130). Det ble derfor gjort et strategisk utvalg der kriteriene var at 

behandleren er utdannet audiopedagog, med godkjent kurs i kognitiv terapi, og at denne 

tilnærmingen brukes aktivt i behandlerens rehabiliteringstilbud til voksne med tinnitusplager.   

Rekruttering av informanter gikk gjennom Norsk Forening For Kognitiv Terapi (NFKT) og 

Norsk Audiopedagogisk Forening (NAF) som formidlet kontakten med utvalget. Jeg som 

forsker kjente ikke de forespurtes identitet før de samtykket til å delta. Informantene 

kontaktet meg på e-post og det ble avtalt oppmøte tidspunkter i tillegg til at de fikk tilsendt et 

mer utfyllende informasjonsskriv om studien og intervjuet. 

 

4.4 Informantene 
Informantene besto av fem audiopedagoger med videreutdanning i KAT. Disse var spredt 

geografisk over flere fylker på i sørøst - og sørvest - Norge. I Norsk Audiopedagogisk 

Forening (NAF) er det registrert 140 aktive audiopedagoger og bare en liten brøkdel av disse 

har etterutdanning i KAT (Birkeland, 2016). Siden antallet audiopedagoger med 

etterutdanning i KAT er en liten gruppe har jeg valgt å ikke ta med demografisk informasjon 

om hvor i Norge de holder til og hvor de har tatt sin utdannelse. Dette er fordi dette utvalget 

representerer omtrent halvparten av en populasjon som kan være lett å kjenne igjen og derfor 

unngå at det skal være enkelt å identifisere informantene på bakgrunn av dette. Utvalget 

består av en faggruppe og kan ikke klassifiseres som en sårbargruppe, men de skal fortsatt 

ikke kunne gjenkjennes i teksten slik den blir framstilt. Anonymiseringen av denne gruppen 

ble derfor viktig gjennom transkripsjon og fremstilling av sitater (Tjora, 2017, p. 177). 
 
Her er en presentasjon av informantene: 

Informant 1: Mye erfaring og bruker KAT sammen med TRT.    

Informant 2: Mye erfaring og bruker KAT sammen med en bred hørselsfaglig utdanning.    

Informant 3: Mindre erfaring. Bruker KAT mye.  

Informant 4: Mye erfaring. Eklektisk bruk av verktøy innen KAT.  

Informant 5: Mye erfaring. Eklektisk bruk av verktøy innen KAT.  
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4.5 Gjennomføring av intervju 
Det ble brukt lydopptaker for å samle data. Dette et er en vanlig metode for innsamling av 

data ved intervjuer, som gir en sikkerhet om at alt som blir sagt kommer med (Tjora, 2017, p. 

166). Den ene informanten måtte intervjues gjennom Skype siden geografiske avstanden ble 

for stor til å få til et møte. Etiske vurderinger rundt hensynet til personopplysninger ble her 

diskutert med veileder og det ble ikke ansett som nødvendig å melde til NSD da opptaket 

fortsatt ble gjort gjennom håndholdt opptaker uten internettilgang. Her ble lyden fra Skype 

tatt opp ved at den håndholdte opptakeren lå i rommet, ca. 20 cm fra høyttaleren på 

datamaskinen som ble brukt til å holde Skype-intervjuet. Etter gjennomlesing av Skype sine 

retningslinjer ble det heller ikke vurdert til at det kunne være noen fare for at det direkte 

intervjuet skulle bli tatt opp eller at sikkerheten skulle bli brutt på noen måte. Etter dette 

intervjuets slutt ble datamaterialet i form av lydopptak gjennom den håndholdte opptakeren 

behandlet på samme måte som de andre intervjuene. Derfor mener jeg at alle forhåndsregler 

har blitt fulgt og ivaretatt. 

 

I tillegg til at det i alle intervjuene ble gjort lydopptak, ble det også gjort små notater for å 

kunne gjengi oppsummeringer underveis for å forsikre om riktig forståelse. 

Oppsummeringene ble gjort på bakgrunn av perspektivet om at min forståelse innebærer en 

førforståelse og en forståelses horisont (Dalen, 2011, p. 27). Denne førforståelsen bygger på 

tidligere erfaringer, meninger og holdninger som jeg måtte ha med meg om temaene, inn i 

intervjuet. Dette ligger da også til grunn for arbeidet med analysen av materialet der den 

subjektiv fortolkningen er et premiss (Dalen, 2011, p. 16). Dette er derfor noe jeg var bevisst 

gjennom hele prosessen der jeg skrev ned notater om min førforståelse og så på ulike syn 

som kunne hindre meg i å se andre alternativer for tolking eller forståelse.  

 

Siden det semistrukturerte intervjuets kvalitet hviler på tillit mellom forsker og informant 

gjorde jeg det til en regel for meg selv at det ble greit å gå litt «rundt grøten» for å få 

informantene til å bli komfortable (Tjora, 2017, p. 116). Dette fungerte godt når jeg 

gjennomførte intervjuene, og ulik stil i form av refleksjon, tenkning og utrykk ble 

toneangivende for hvor mye tid jeg som forsker gav informantene til å snakke rundt et 

spørsmål, før jeg gikk videre til neste spørsmål. Dette gjorde at jeg fikk mange perspektiver 

på samme tema som jeg ønsket å få belyst, men også at det ble rom for temaer utenfor 

intervjuguiden å komme frem (Tjora, 2017, p. 116). Dette kom spesielt tydelig frem under et 

av intervjuene der tidsrammen ble nesten dobbelt så lang som resten av informantene. 
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I følge Tjora (2017) intervjusituasjonen er et viktig at forskeren anerkjenner at informantene 

forsøker å gi svar som kan si noe om det de tror forskeren er ute etter (p. 117). Dette var jeg 

bevisst på og reflekterte ofte over hvordan mitt kroppsspråk og mine responser kunne virke 

førende for hvilke temaer informantene synes det var greit å snakke om. Det ble derfor viktig 

for meg som intervjuer å være åpen å si klart og tydelig fra om at jeg ønsket å høre akkurat 

deres perspektiv på temaene som ble tatt opp.  

 

4.6 Transkripsjon og analysearbeid 
Etter at intervjuene var gjennomført ble alle intervjuene transkribert i sin helhet i programmet 

NVivo. Den informasjonen som måtte bli utelukket på grunn av hensyn til 

personopplysninger, ble så markert og fjernet eller endret. Ellers ble navn og stedsnavn 

anonymisert for å ivareta konfidensialitet. Navn ble byttet ut med tittelen «Informant» og et 

nummer for å skille mellom dem. Transkripsjonene ble også normalisert i den form at 

dialekter ble skrevet som bokmål, slik at anonymiseringen skulle skjerme utvalget (Tjora, 

2017, p. 174).Transkripsjonsnøkkel ble laget for pauser og forkortelser. Nøkkelen er lagt med 

som vedlegg. Etter gjennomført transkribering ble disse tekstene analysert. Jeg valgte å 

transkribere i NVivo slik at jeg også kunne starte å kode på en enkel måte samtidig.  

 

I tråd med Maxwells (2013) interaktive tilnærming til kvalitative studier, brukte jeg en 

tematisk analyse i arbeidet med fortolkning av datamaterialet basert på Braun and Clarke 

(2006); (Bryman, 2016, p. 584). Denne analysemodellen anså jeg som hensiktsmessig å 

bruke siden den ikke tar utgangspunkt i noen spesifikk epistemologi eller teoretisk perspektiv 

i seg selv (Braun & Clarke 2006). Dette gjør at den passer godt til studiens formål på 

bakgrunn av at informantene har et felles begrepsrammeverk for å forklare de ulike 

fenomenene, basert på tilnærmet lik bakgrunn og utdanning. Derfor har jeg heller ikke et 

utelukkende fenomenologisk perspektiv i analysen, siden dette ikke er hensiktsmessig for 

akkurat denne studien. Den tematiske analysetilnærmingen passer min studie godt siden dette 

gir rom for å ha både en deduktiv og en induktiv tilnærming til dataene Braun & Clarke 

(2006).  
 
4.6.1 Analysen 
Jeg tok i all hovedsak utgangspunkt i det deduktive analysearbeidet og gjorde dette ved å 

legge frem de temaene som steg frem som mest interessant og relevant i forhold til å svare på 
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forskningsspørsmålene. De tre hovedområdene som ble fokus for den overordnede 

problemstillingen ble utgangspunkt for den deduktive analysen.  

De temaene som ble utarbeidet gjennom arbeidet med forskningsspørsmålene og 

intervjuguiden, er så utgangspunkt for tematiseringen og kategoriseringen som ble gjort i den 

deduktive analyseprosessen. Dette resulterte i en modell over noen nye underkategorier som 

virket som relevante og interessante for problemstillingen.  

 

Første steg i analysemetoden besto i å kategorisere og kode utdrag fra transkripsjonene. 

Koding er en markering av fraser som gir de en bestemt merkelapp (Braun & Clarke, 2006).  

Det finnes mange forskjellige strategier for koding, men åpen koding, og «a priori» koding, 

altså koder som er basert på allerede satte temaer. Det er disse formene for koding som er 

brukt i denne analysen. Formen for koder jeg brukte kan også sies å være beskrivende koder 

da disse kan brukes til å identifisere roller, prosesser, handlinger, steder eller noe annet som er 

lett å identifisere (Castleberry & Nolen, 2018). Castleberry and Nolen (2018) hevder at når 

man lager koder er det viktig å lage definisjoner eller kriterier for kodene. Dette gjør det 

lettere å vite hva som skal være med eller ikke, videre i kodingen (Castleberry & Nolen, 

2018). Jeg laget derfor kriterier for hver kode som gjorde det lettere å både identifisere riktige 

utdrag i teksten som ble kodet, men også lettere å sammenstille kodene i kategorier i 

etterkant. Kodingen av interessante data på tvers av intervjuene ble forsøkt gjort på en så 

systematisk måte som mulig (Braun & Clarke, 2006). Som utgangspunkt for en deduktiv 

tilnærming til kodingen ble det laget et tentativt hierarki basert på de tre hovedtemaene som 

representerte de tre underforskningsspørsmålene. Jeg hadde også laget en konseptualister 

modell over de teoretiske retningene som jeg ønsket å benytte i analysen og brukte denne 

også som et utgangspunkt for å lage hierarkier av koder. Denne modellen har jeg lagt med 

som vedlegg. Dette ble gjort i programmet NVivo da dette gav en oversiktlig og lett måte å 

navigere seg mellom kategorier av koder og transkripsjonene. Samtidig jeg gikk gjennom 

transkripsjonene for å kode etter hierarkiene jeg hadde satt opp, også kalt «tre-koder». Jamfør 

en induktiv tilnærmingen til koding ble det laget åpne koder, kalt «fri koder» i NVivo, som 

baserte seg på å identifisere temaer som gikk igjen og virket relevant basert på det helhetlige 

arbeid med prosjektet (Braun & Clarke, 2006; Tjora, 2017). Disse temaene ble så knyttet til 

relevant teori, og deretter plukket ut basert på dette. Denne prosessen kalles abstraksjon og er 

inspirert av Grounded Theory som er i sin natur induktiv (Dalen, 2011, p. 59).   

Gjennom arbeidet med å gjennomføre intervjuene og transkribere de, hadde jeg fått mange 

ideer om hva som gikk igjen på tvers av de ulike informantene og laget derfor en utfyllende 

liste over mine beste forslag til det jeg hadde oppdaget underveis som virket relevant. 
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Ut fra denne listen laget jeg spørsmål som skulle stilles til datamaterialet for å få en retning 

på kodingen siden det er viktig å stille konkrete spørsmål til materialet når man koder 

(Castleberry & Nolen, 2018). Dette skulle sikre at kodene hadde relevans til å gi svar på 

forskningsspørsmålene. Disse spørsmålene betegnes også av Haavind (2000) som; 

«forskerens beste forslag til hvilke svar dette materialet kan gi» (p. 35). Det ble så også laget 

sammendrag av de viktigste punktene fra hvert intervju under de ulike delene i 

intervjuguiden, dette ble også kodet (Bryman, 2016, p. 584). Da jeg ikke fant noen nye 

mønster eller temaer i transkripsjonene og oppsummeringene anså jeg kodingen som ferdig 

og gikk videre i prosessen (Castleberry & Nolen, 2018).  

 

Kodingen av transkripsjonene basert på spørsmålene jeg hadde utarbeidet ble så 

sammenlignet med kodingen av sammendragene. Dette gav en viss bekreftelse på hvilke 

koder som kunne kategoriseres som større temaer i forhold til hva som gikk igjen i kodingen 

på tvers av intervjuene. På dette tidspunktet ble de mest relevante temaene som hadde 

utkommet av kodingen samlet i et eget dokument. Her ble de temaene som passet under de 

tre hovedtemaene fra intervjuguiden satt opp og disse var trukket ut av resultatene fra både 

den deduktive og den induktive kodingen. Her ble de tilbakevendende temaene vurdert og 

sammenstilt med relevante temaer fra teorien og dette dokumentet ble så grunnlaget for 

videre tolkning og analyse. Dette kalles tematiseringsfasen (Braun & Clarke, 2006). I den 

siste delen av analysefasen ble det hentet inn relevante sitater under hvert tema for å sjekke 

den indre konsistensen mellom rådata, koder, kategorisering og temaer. Da denne 

sammenhengen var blitt vurdert ble temaene gitt navn som kunne gi klare forestillinger om 

innholdet. Disse navnene skulle også kunne si noe om tilknytningen til teorien og gi føringer 

for videre diskusjon av funnene. I den siste vurderingen av tematisering var det også viktig å 

vurdere hensynet til den vitenskapelige verdien av kunnskapen de sa noe om og i tillegg 

vurdere hva de kunne si om en mulig forbedring av den menneskelige situasjon som ble 

utforsket, altså audiopedagogenes arbeid med KAT for voksne pasienter med tinnitusplager 

(Kvale, 2015, p. 97). 

 

I analyseprosessen kan det derfor sies å ha blitt fokusert på å finne likheter og ulikheter i 

erfaringer rundt bruk av behandlingsformen KAT ved tinnitusplager, erfaringer knyttet til 

deres rolle i gjennomføringen av behandlingen, og audiopedagogenes tilnærming til KAT 

(Braun & Clarke, 2006). Under følger en gjennom gang av analysespørsmålene som ble stilt 

til materialet for å sette i gang kodingen. 
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4.6.2 Analysespørsmål 
 

KAT – Verktøy  
Gjennom intervjuguiden skulle informantene si noe om hvilke verktøy de ofte brukte, og på 

hvilke måter de brukte de. Det var viktig å få frem informantenes opplevelse av å bruke 

verktøyene og hva som eventuelt kunne være utfordrende. Her ble de også bedt om å si noe 

om hvordan de håndterer sårbare temaer hos pasientene med KAT. Det ble også spurt om 

hvordan de opplevede arbeidet med å støtte pasienten med å bryte de negative assosiasjonene 

til tinnitus? 

 

Disse analysespørsmålene ble så stilt til materialet for å starte kodingen:  

Hvilke verktøy går igjen? 

På hvilke måter bruker de dem? 

Hva er utfordrende med å bruke disse verktøyene? 

Hvilke utfordringer møter de ofte på? 

Hvordan bruker de KAT til å møte disse utfordringene? 

 

Tilnærming til bruk av KAT  
Her ble det spurt om de kunne dele noe om sitt perspektiv og tanker rundt bruk av KAT for 

tinnitusplager. De ble også spurt om de var bevisst på om tidligere erfaringer de hadde, 

formet deres bruk av KAT.  Hva de var interessert i ved KAT og hvordan dette gjenspeilet 

seg i deres behandling ble også belyst.  

 

Disse analysespørsmålene ble så stilt til materialet for å starte kodingen:  

Ser de på KAT som en avgjørende form for behandling for disse pasientene? 

Er de låst til et spesifikt teoretisk rammeverk for plagsom tinnitus? 

Hva tenker de om sine egne erfaringers påvirkning på KAT behandlingen? 

Hva mener de er viktig å fokusere på når de bruker KAT? 

 

Beskrivelse av rollen som behandler 
Her skulle informantene reflektere og fortelle om hvordan de så på sin rolle som behandler 

ved bruk av KAT. De ble også spurt om de så seg selv som pedagoger eller terapeuter, eller 

om det var noen andre syn som kom frem. De ble også oppfordret til å si noe om hva de 

mente var de viktigste faktorene for å oppnå en god relasjon til pasientene når de tar i bruk 

KAT.   
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Disse analysespørsmålene ble så stilt til materialet for å starte kodingen:  

Opplever de sin rolle når de bruker KAT som pedagog, terapeut, rådgiver eller noe annet? 

Hva er det viktigste de trekker frem når de snakker om sin rolle? 

Synes de det er viktig å være bevisst på sin rolle? 

Relevante elementer å ha fokus på i sin rolle som behandler ved KAT? 

 

4.7 Etiske hensyn 
Tjora (2017) skriver at en etisk sans bør ligge implisitt gjennom all form for forskning. Dette 

strekker seg derfor også utenfor det som kun settes som formelle juridiske krav. Dette handler 

om aspekter av tillit, konfidensialitet og gjensidig respekt. Dette må derfor være med i alle 

deler av forskningsprosessen (Tjora, 2017, p. 43). Dette er noe jeg har vært obs på og har 

tenkt nøye gjennom hvordan jeg skal møte informantene i direkte situasjoner, ulike aspekter 

som anonymisering og hvordan jeg på en høflig måte skal presentere av resultatene i den 

akademiske oppgaven. Tjora nevner i denne sammenheng at vanlig høflighet er en god 

retningslinje å følge for etisk forsking (Tjora, 2017, p. 47).  

 

Utenom de normative retningslinjene er de generelle kravene til etikk formulert av Den 

nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2016). Etter 

deres etiske krav ble det innhentet skriftlig samtykke fra alle informantene. Det ble også 

utarbeidet et informasjonsskriv til informantene slik at krav om fritt og informert samtykke 

ble overholdt. Informantene ble også informert om at de kunne trekke seg fra 

forskningsprosjektet uansett når i prosessen det måtte være (Kvale, 2015, p. 97). 

Dette kunne da skje uten konsekvenser for de involverte (punkt 8, punkt 9, NESH, 2016). I 

prosjektet ble det hele tiden fokusert på å ivareta integriteten til informantene både under 

selve intervjuet og i etterkant, gjennom presentasjonen av resultater og gjennom 

fortolkningen.  

I denne studien var det fastsatt på forhånd at det ikke skulle komme frem informasjon som 

kunne identifisere pasienter på et spesifikt nivå, og det ble gitt informasjon til informantene 

om at tredjepart, ved pasienter, ikke skulle nevnes navn, steder eller andre opplysninger som 

kan identifisere disse enkeltpersonene. Dette var spesielt viktig siden utvalget består av et lite 

gjennomsiktig miljø. Denne informasjonen ble gitt før intervjuene fant sted. På denne måten 

ble det hindret at personopplysninger eller informasjon om disse kunne bli gitt til kjenne, 

jamfør hensynet til tredjepart i gjennomsiktige miljø og små grupper (punkt 13, NESH, 
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2016). På grunna av dette ble det stilt ekstra krav til anonymiseringen i transkripsjon og 

fremstilling av resultater (punkt 13, NESH, 2016). 

 

4.7.1 Håndtering av data.  
Datagrunnlaget i denne studien ble vurdert til å være gule data, i tråd med 

sikkerhetsretningslinjer for datasikkerhet. Det ble derfor sendt en søknad til Norsk Senter For 

Data (NSD) om godkjenning for innsamling og behandling av data. Godkjenningen av denne 

studien er derfor lagt ved som vedlegg. Datagrunnlaget har derfor også blitt behandlet i tråd 

det som ble anbefalt av NSD. Samtykkeskjemaer fra informantene ble lagret i papirform på et 

innelåst oppbevaringssted på UiO. Alle lydopptak ble gjort med en separat digital håndholdt 

lydopptaker uten internettilgang. Ved intervjuets slutt ble opptaket lagt inn på en kryptert 

minnepinne. Opptaket ble så overskrevet fra den håndholdte opptakeren. Opptakene ble så 

overført til en sikker datamaskin ved Universitet i Oslo (M - området).  

 

4.8 Kvalitet på forskningen 
For å opprettholde kvalitet i forskning er det viktig å stille sine resultater og 

forskningsprosesser frem åpent for validering og vurdering av andre. Maxwell (2013) referer 

til validitet som korrektheten eller kredibiliteten i en beskrivelse, konklusjon, forklaring eller 

tolkning. Validitet sier derfor noe om kvaliteten på forskningen som er gjort og hvor mye vi 

kan stole på konklusjonene (Maxwell, 2013, p. 122). Det som er viktig å trekke frem i dette 

tilfelle er derfor å identifisere hva som kan være mulige trusler mot denne validiteten og 

hvordan man kan unngå så godt det går, disse truslene. Disse truslene kan konseptualiseres 

som alternative hypoteser, tolkninger eller konklusjoner som kan forklare datamaterialet på 

en annen måte. Dette kan være for eksempel at de du ikke har truffet et relevant utvalg for det 

fenomenet du egentlig er ute etter å undersøke, at informantene ikke sier det de egentlig 

mener eller at du som forsker har utelatt data som vil kunne belyse saken fra et annet 

perspektiv (Dalen, 2011, p. 94; Maxwell, 2013, p. 123). For å sikre validitet eller kvalitet i 

denne studien fokuserte jeg gjennom hele prosessen på å holde meg bevisst på min rolle som 

forsker gjennom refleksjon og skriving av memos. I starten av prosessen kartla jeg mine 

personlige mål for studien og så disse kritisk opp mot de ytre relevante målene som studien 

skulle belyse. Her ble det tydelig for meg at min personlige tilknytning til temaer av interesse 

for både tinnitusplager og behandlingsformer måtte vurderes som en mulig trussel for 

validiteten i oppgaven. Dette ble spesielt viktig da jeg valgte tema for problemstillingen ut fra 

min interesse. Etter nøye vurdering så jeg dette som en styrke og en motiverende faktor for å 
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gjennomføre studien, isteden for en avgjørende trussel for studiens validitet. Dette bidro til at 

min rolle som forsker under hele prosessen har blitt gransket av meg selv i et kritisk blikk.   

Andre mulige trusler mot validiteten i denne studien kan sies å handle om generalisering, 

tolkning, teori og tilnærming til metode og analyse.  

 

4.8.1 Reliabilitet 
Reliabilitet i kan sies å handle om hvor mye vi kan stole på de resultatene vi har fått. I 

kvalitative studier er dette vanskelig å måle på en konkret måte, som i kvantitative studier. En 

måte å måle denne reliabiliteten kunne blitt gjort ved å sjekke den indre konsistensen i 

kodingen ved hjelp av dataprogrammer, som gir et mål i Cronbachs alfa. Dette kan da gjøres 

ved at koding utført av flere forskere sammenlignes. I denne studiens tilfelle med bare en 

forsker, måtte man kodet en gang, ventet en lengre periode for så å kode det samme på nytt, 

for så å måle den indre konsistensen mellom disse. Dette kunne vært med på å sikre den 

reliabiliteten eller påliteligheten i kodingsprosessen men jeg vurderte det til at dette hadde 

blitt for tidskonsumerende for dette prosjektet. Jeg har heller gått tilbake med gjennomrom 

for å sjekke at kodene og kategoriene som har fremkommet henger sammen med både teori 

og de faktiske uttalelsene og at de er kodet ut fra riktig kontekst (Bryman, 2016, p. 376).  

 

4.8.2 Generalisering 
I kvalitative studier vil generalisering ikke fremgå av samme premisser som i kvantitative 

studier (Dalen, 2011, s. 95). Generalisering eller ytre validitet som det ofte blir kalt, handler i 

kvantitativ forskning tradisjonelt om hvor godt et utvalg kan sies å representere en populasjon 

og hvor godt resultatene kan la seg overføre til andre utvalg i den samme populasjonen. Dette 

handler da om å ha store og tilfeldige utvalg for å sikre validitet. Til forskjell fra dette handler 

generalisering i kvalitative forskning om hvordan beskrivelsene av et fenomen basert på små, 

men teoretisk relevante utvalg, kan gi bidra til å gi nyttig og relevant kunnskap til andre 

grupper som er relevante for det aktuelle fenomenet som studeres (Maxwell, 2013, p. 137).  

Generalisering i kvalitative studier sier derfor noe om relevans basert på nytte av kunnskapen 

som kommer frem som overførbar til andre personer, steder og tider som befinner seg utenfor 

det utvalget informanter man har intervjuet (Maxwell, 2013, p. 137). Tolkningen om 

kunnskapen som fremkommer er nyttig for andre grupper blir det derfor opp til den som leser 

studien å vurdere (Maxwell, 2013, p. 96). For å sikre at leseren skal kunne gjøre denne 

vurderingen har jeg gjennom utvalget funnet fremt til en gruppe informanter som viser seg å 

fylle kriteriene som var beskrevet, da disse kriteriene var direkte tilknyttet den overordnete 
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problemstillingen. Det at NFKT og NAF bidro til å sende ut informasjonsskriv til 

audiopedagoger gjorde også at jeg personlig ikke hadde noen tilknytning til utvalgsprosessen 

og dette bidro derfor til at de informantene som ønsket å delta gjorde dette uten noe form for 

press eller viten om hvem forsker var.   

 

4.8.3 Deskriptiv validitet 
Det er vært viktig å redegjøre for datainnsamling, og tilrettelegging av data for tolkning og 

analyse skal sikre det som Maxwell (2013) kaller for deskriptiv validitet. Dette sikrer det som 

kalles for indre validitet der en sammenheng i hele forskningsprosessen kan sies å gi en 

logisk mening. Problemstillingen som jeg utfra relevant teori operasjonaliserte gjennom tre 

mindre forskningsspørsmål, var ment å sikre en tydelighet for leseren hvordan jeg kom frem 

til temaene i intervjuguiden og sammenhengen mellom problemstillingen og intervjuets 

resultater og analyse av datamaterialet. I denne studien viser jeg derfor til at 

problemstillingen er tydelig teoriforankret og basert på fagfellevurdert forskning og at jeg har 

fokus på gjennomsiktighet i hele prosessen når det skal legges ved intervjuguide og andre 

nødvendige dokumenter. Dette gjør at leser kan følge bearbeidelse og analyse av materialet 

og følge konklusjon og fremstilling av resultater tydelig. I denne studien brukte jeg også 

NVivo for koding og analysearbeid for å sørge for gjennomsiktighet (Dalen, 2011, p. 97). 

 

4.8.4 Tolkningsvaliditet 
I tolkningen av kvalitative intervjuer søker forsker å finne indre sammenhenger i 

datamaterialet. Maxwell (2013) kaller validiteten i denne sammenhengen for 

tolkningsvaliditet (p. 97). Gjennom tolkningsprosessen er meningen å utvikle en dypere 

forståelse av temaet som studeres. Her er det informantenes egen forståelse, opplevelser og 

uttalelser som utgjør grunnlaget for denne fortolkningen og videre analyse.  

Dette datagrunnlaget må derfor være så relevant, fyldig og innholdsrikt som mulig. For å øke 

validiteten i datamaterialet, gjelder det derfor å sikre det som kalles for tykke beskrivelser. 

Dette er uttalelser som sosialantropologen Clifford Geerzt kalte for «experience near 

descriptions» (Geertz, 1974). Dette gjøres gjennom å stille gode spørsmål som intervjuer. Da 

får informantene anledning til å komme med fyldige uttalelser (Dalen, 2011, p. 97). Dette ble 

sikret gjennom å gjøre pilotintervju for å gjøre intervjuguiden til en god rettesnor for å stille 

de gode og relevante spørsmålene. I tillegg brukte jeg som intervju tid på å skape en trygg og 

god atmosfære der jeg gav god tid til å svare og til å reflektere (Dalen, 2011, p. 98). Jeg 

mener at tolkningsvaliditeten har blitt styrket gjennom å stille gode spørsmål basert på en god 
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utarbeidet intervjuguide, og at svarene av denne grunn ble fyldige og innholdsrike. Gjennom 

hyppig oppsummering av informantene svar fikk jeg bekreftelse på om de var enige i min 

forståelse av det eller ikke. Dette bidro også til å øke den indre validiteten i form av å hindre 

at min forforståelse skulle gå i veien for fremstillingen av rådata og at tilleggsinformasjon 

kunne bli lagt til eller at min forståelse kunne bli korrigert. Dette har sikret et godt 

datagrunnlag for meg som forsker å jobbe videre med i både tolkning og videre analyse. De 

tykke beskrivelsene ble også sikret ved at jeg transkriberte alt som ble sagt av informantene 

og at dette ble gjort nøye. 

 

4.8.5 Teoretisk validitet 
Den teoretiske validiteten handler om hvor godt forståelsen av det fenomenet man undersøker 

blir framstilt gjennom forskerens bruk av begreper, modeller og temaer.  

For at andre skal kunne vurdere validiteten av analysen jeg har gjennomført var det derfor 

viktig å legge frem analysens steg og prosess, i tillegg til beskrivelser av tolkninger og 

refleksjoner som foregikk underveis. Den teoretiske validiteten er også ment å styrkes 

gjennom drøftingen av data opp mot teorien i diskusjonskapittelet (Dalen, 2011, p. 99). 
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5  Presentasjon av funn 
 

Det er viktig å presisere at funnene som presenteres legges frem på basis av at dette er en 

fortolkning av virkeligheten. Dette gjøres ved hjelp av å presentere resultatene gjennom en 

tematisert fremstilling (Dalen, 2013, s. 68). Etter arbeidet med analysen ble det tydelig hvilke 

temaer som gikk igjen hos informantene. Informantenes tanker og erfaringer ble kategorisert 

ut fra de tre hovedtemaene som svarte til hver av de tre forskningsspørsmålene. Disse 

hovedtemaene var (1) «Kat – verktøy og teknikker», (2) «Tilnærming til bruk av KAT», og 

(3) «Rolle». Transkripsjonene ble så kodet i underkategorier av disse. Det ble tydelig for meg 

under kodingen, at kategorier under temaene «utfordringer» og «behandlingsstrategier», steg 

frem som et gjennomgående mønster og at dette var relevant for å svare på (1). Temaene som 

ble generert under (2) stod igjen som «Øvelse gjør mester og erfaring preger», og «Å være 

fleksibel». Under (3) stod temaene «Både og», «Å vise forståelse, trygghet og håp», «Å være 

genuin og empatisk» og «Den terapeutiske alliansen». Til slutt blir det også fremstilt temaer 

som går noe utenfor Disse tre hovedtemaene men som jeg mener er viktig å belyse, og som 

blir tatt opp i diskusjonskapittelet. Disse er «Opplevelse av arbeidet» og «Felles plattform». 

  

Under den det første hovedtema (1) har jeg valgt å trekke frem utfordringer som gikk igjen 

hos informantene for så å se på hvordan de jobber med disse under behandlingsstrategier. 

 

5.1 KAT – Verktøy og teknikker. 
 

Resultater som legges frem her er generert basert på forskningsspørsmålet: 

 

1.    På hvilke måter benytter audiopedagogene KAT – verktøyene i behandling av 

tinnitusplager? 

 

Her nevnes ulike utfordringer som kom frem for så å presentere hvilke behandlingsstrategier 

de bruker når de møter på disse utfordringene. 
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5.1.1 Utfordringer: Feilinformerte pasienter 
Alle informantene er enige at det feilinformerte pasienter og lite kunnskap om hva tinnitus er, 

er en utfordring nå de skal jobbe med KAT. Et sitat fra Informant 5 representerer dette når 

hun forteller at mange pasienter som kommer, sier om tinnitus at; «Det er ikke noe å gjøre 

noe med».  

 

Noen kommer jo med en forforståelse eller en fordom om at " dette er det ikke noe å 

gjøre noe med". De har allikevel kommet til behandling, men de har på en måte en ide 

om at dette er det ikke noe å gjøre noe med. Det kan jo være litt utfordrende. Fordi 

jeg vil jo da hevde det motsatte.  

 

Informant 2 opplever også dette og snakker om hvordan hun bruker tid på å rydde opp i 

feilinformasjon og samtidig knytter det til sammenhengen mellom en negativ emosjonell 

reaksjon og tinnitussignalet: 

 

Det er også en del at jeg må rydde. Det bruker jeg faktisk ganske mye tid på. Å få 

pasienten til å rydde. Hva er tinnituslyden? Og hva er denne følelsesboksen. Som går 

på angst da. Hva er det i den boksen? For noen kommer hit, også sier de at; «hvis 

ikke jeg hadde hatt tinnitus, da hadde jeg vært lykkelig»  

 

Når informant 5 svare på spørsmål om utfordringer knyttet til feilinformasjon, kaller hun 

denne prosessen for brannslukking og forteller at hun opplever at feilinformasjonen kommer 

fra andre faggrupper med lite kunnskap og viser til negativ rådgivning. Hun svarer: 

 

En annen utfordring kan jo også være at det kanskje ikke er kunnskap nok hos andre 

fagfolk som de har vært hos før de har kommet hit. For de kan ha plukket opp en del 

feilinformasjon underveis. Men det kan være litt utfordrende. Når jeg sier at vi må 

slukke brann, så er det for å prøve å overbevise dem om at de har blitt feilinformert.  

 

Et perspektiv på negativ rådgivning og feilinformasjon skilte seg ut fra de andre 

informantene. Informant 4 snakket om at negativ rådgivning kan gi pasienter en holdning om 

at de må bekjempe tinnitus og at tinnitus er et problem som skal overvinnes. Hun forteller at: 

 

Det kan være en utfordring. Og at de går i kamp mot tinnitus. De skal bekjempe 

tinnitus. De skal overvinne tinnitus. De skal mestre tinnitus. De skal gjøre alt de kan 
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for å dempe lyden. De skal på en måte vinne kampen. Og det fører jo til det motsatte. 

Så det er en utfordring. Den der med at " jeg skal ta kontroll på tinnitus". Det i seg 

selv øker en sympatikusaktivering. Og det er jo ikke det vi vil. Vi vil ikke ha en økt 

sympatikusaktivering som respons på tinnituslyden. 

 

Informant 4 fortsetter å snakke om at denne holdningen også kan ha oppstått gjennom negativ 

rådgivning gjennom media eller at de har hørt om «folk som har blitt uføretrygdet på grunn 

av tinnitus». I denne sammenheng sier hun at: 

	

Det hjelper heller ikke at VG skriver "ta kontroll på din tinnitus". Og andre går også 

ut med sånne. Og det er ikke til hjelp for alle. Det er ikke til hjelp for de som skal ta 

kontroll. Så der er det en utfordring. 

 

5.1.2 Behandlingsstrategi: Psykoedukasjon  
Alle informantene er bevisste på at tankens påvirkningskraft er stor og at dette er veldig 

viktig for hvordan man oppfatter tinnitus. Derfor kommer det frem at psykoedukasjon og 

riktig informasjon er et veldig viktig fundament i behandlingen for alle informantene.  

Spesielt Informant 1 mener det er veldig viktig å ha psykoedukasjon i bunnen og at man da 

kan bruke KAT som et verktøy etterhvert. Dette på grunn av at hun møter motstand på KAT 

generelt om ikke de har riktig informasjon først. Psykoedukasjon blir derfor tatt opp som 

avgjørende for å snakke om KAT i det hele tatt. Informant 1 svarer dette når hun får spørsmål 

om hva som kan være en utfordring når hun bruker KAT: 

 

Hvis jeg begynner å utfordre de på tankemønsteret uten at de skjønner 

tinnitusproblematikken. Så sporer de av. Med en gang. Så du blir nødt til å ha en 

sånn... hvis du ikke har klart å få til dette her med "hva er egentlig tinnitus?". 

 

Det som går igjen er at alle informantene bruker psykoedukasjon til å «rydde opp» i 

feilinformasjon eller fordommer, som for eksempel utsagn som at «dette er ikke noe å gjøre 

noe med». Dette er en vanlig utfordring som de bruker psykoedukasjon med riktig 

informasjon om tinnitus og KAT, i tillegg til en forklaring av NF – modellen for å rydde opp 

i dette og for å motivere pasienten. Informant 4 svarer dette på spørsmål om hvordan hun 

jobber med å bryte de negative assosiasjonene til tinnitus: 
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Psykoedukasjon. Det starter der. Også videre derfra er avhengig av hvordan de 

reagerer på den. Da får vi gå tilbake til basic; "Hva er dette?" Også skreller vi vekk 

assosiasjonene som ligger der for de kan jo være etablert på veldig mye rart. VG. 

Nett. Skumle, dumme facebookgrupper. Den type ting. Naboen som har blitt ufør på 

grunn av tinnitus. Altså negativ rådgivning. 

	

Informant 2 snakker også om hvor viktig det er med psykoedukasjon, når hun blir spurt om 

hvordan hun går frem med disse pasientene: 

  

Men det er også veldig viktig at du går igjennom audiogrammet. Du går igjennom 

hva som skjer når man oppfatter lyd. Altså anatomi og fysiologi. Det er hele det 

bildet. Kunnskap er veldig viktig. At desto bedre forståelse du får for tinnitus. Desto 

bedre takler du det. Ofte. Det er ikke det at det er en gyllen regel men veldig ofte så er 

det sånn. 

 

For de som skal mestre tinnitus forteller Informant 4 at hun benytter psykoedukasjon om 

tinnitus og nervesystemet, etter NF- modellen, sammen med ABC- skjema og prinsipper og 

verktøy fra 3. bølge KAT, som ACT. Utelukkende alle benytter NF – modellen for å forklare 

tinnitus og sympatikusaktivering for så å gå vider på ulike KAT modeller og verktøy.  

 

Bruken av NF-modellen i psykoedukasjonen representeres gjennom svaret Informant 5 gir 

når hun bli spurt hvordan hun jobber med å bryte de negative reaksjonene til tinnitus: 

 

Vi bruker jo veldig mye Jastreboffs modell, i forhold til tinnitus og det parasympatiske 

og det sympatiske nervesystemet. Det snakker jeg masse om. Og grundig om det.  Det 

brukes i alle førstetimer.. Og der får du jo en veldig grundig beskrivelse på hvordan 

dette setter i gang sterke følelsesmessige reaksjoner. Når det autonome nervesystemet 

og amygdala fyrer for fult. 

 

De fleste snakket også om at de bruker feilinformasjonen som har oppstått til å kunne sette i 

gang med å introdusere prinsippene i KAT. Et eksempel er nå Informant 5 forteller at KAT 

med psykoedukasjon kan brukes til å snu situasjonen til noe positivt: 

 

 



 46 

Jeg tenker da kan vi bruke KAT til å forklare at «når du får den og den 

informasjonen, så får du de og de type tanker». «Hva gjør de tankene med hvordan du 

føler deg etc. etc.»  «Det er ikke rart at du har vært redd." Så egentlig kan det brukes 

positivt da. I en sånn brannslukking. 

	

Informant 5 svarer dette når hun blir spurt om hva som er viktig å ha fokus på når man jobber 

med disse tankene: 

 

Jeg tror det er helt avgjørende. Å prøve og slukke de store branntankene. Og da må 

de jo få litt informasjon da, om tankefeller osv. 

 

5.1.3 Utfordringer: frykt for eksponering 
Informant 4 og Informant 5 forteller at det er mange som synes det er vanskelig med 

behandling som innebærer eksponering for tinnitus. Dette er spesielt de som er veldig 

engstelige. I teorien kan dette knyttes opp til at de som er mye plaget av tinnitus kan ha 

utviklet mye unngåelsesatferd forbundet med frykten for tinnitus, jamfør FA – modellen, der 

det inngår mye katastrofetenkning knyttet til å være i en negativ sirkel i modellen (Cima, 

2018; Cima et al., 2011). Informant 5 opplever også at mange sliter med avspenningsøvelser 

siden de da opplever at tinnitus blir høyere: 

 

Noen med tinnitus kan også synes det er vanskelig å komme i gang med avspenning. 

Fordi det er nettopp når de sitter å slapper av at tinnitus blir veldig påtrengende. Da 

er det også viktig å forklare dem at det er et sånn problem som er overgående. 

 

Informant 4 forteller dette når hun blir spurt om hva i KAT behandlingen hun kan møte 

motstand på: 

  

Nei, der er det veldig personavhengig. Hvis du har en person som er ekspert på å 

unngå ubehag. Så vil de også ha motstand mot eksponering. Og hvis du har en person 

som vil ta kontroll på alt. Så vil de møte motstand på akseptbiten. Så det er en del 

individuelle ting her. Angstpasienter for eksempel. Folk som har både tinnitus og 

angst. Der kan jeg møte mye motstand. Selvfølgelig fordi de er jo vant til unngå 

angsten sin, og hvis de i tillegg er redd for tinnitus så gjør de alt de kan for å unngå 

den. 
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5.1.4 Behandlingsstrategi: ACT og metakognisjon 
En frykt for stillhet og økt tinnitus for pasienten vil ut i fra FA – modellen bli behandlet ut i 

fra et akseptperspektiv (Cima, 2018). Både informant 4 og Informant 5 bruker både 

metakognisjon og aspekter fra ATC som tar utgangspunkt i akseptteori når de skal jobbe med 

frykt for eksponering. Informant 5 påpeker også i denne sammenheng at dette er noe som 

ikke kan skje i starten av behandlingsprosessen, men som kommer etter en grundig 

kartlegging og psykoedukasjon og ettersom pasienten blir trygg. Informant 5 legger også 

frem det viktige punktet at eksponeringsøvelser ikke bør bli gitt som hjemmeoppgaver. Hun 

svarer dette på spørsmål om hun opplever motstand på noen av KAT verktøyene: 

 

Det jeg har opplevd noen ganger, er det med verktøy som går på eksponering for 

tinnitus. Det kan man møte litt motstand på. De som er mest redde.. Hvis de hører 

meg fortelle om at det kan inngå som en del av behandlingen. De kan få veldig store 

øyne og bli veldig redd. Men da pleier jeg alltid å roe dem og si at; " Det er ikke 

aktuelt for deg nå. Du skal behandles mye mer før det eventuelt er aktuelt". Og at jeg 

selvsagt ikke sender dem hjem med en sånn hjemmeoppgave. Da gjøres oppgaven 

sammen med meg og vi snakker alltid om hvordan det var å gjøre øvelsene. 

 

5.1.5 Utfordringer: Sammenhengen mellom tanker, følelser og 
tinnitus. 

Informant 1, Informant 2 og Informant 4 forteller at det kan være utfordring med å ta opp 

dette med at tankemønsteret og følelse henger sammen med plagsom tinnitus. Men alle er 

enige om at dette blir lettere for pasientene å ta opp etterhvert som tilliten og kunnskap om 

tinnitus er på plass. Så utover at tid, kunnskap og en god relasjon til pasienten kan være til 

hjelp er det også andre verktøy i KAT som benyttes. Dette kommer frem ved svaret til 

Informant 2 når hun blir spurt om hun møter motstand på noen av verktøyene: 

 

I forhold til det her med bruk av den kognitive diamanten. Hvis jeg møter noen som 

for eksempel en stresset forretningsmann. En leder i ett eller annet. Å jeg begynner å 

sette opp diamanten den kognitive diamanten og snakker om at det er sammenheng 

mellom tanker og følelser og situasjon og kroppsfornemmelser. Så "eek". De kan nok 

være mer sånn "gjør noe med dette problemet", "Jeg er jo her for at du skal gjøre noe 

med dette problemet", " Få det vekk". Men jeg tenker jo også sånn at man kan så noe. 
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Og når de kommer neste gang så har det sunket litt. Så blir det kanskje sånn at de 

begynner å se litt sammenheng selv. 

 

 

5.1.6 Behandlingsstrategier: Den kognitive diamanten og sokratisk 
utspørring 

Alle informantene benytter den kognitive diamanten mye til å få pasientene til å sette tanker 

og følelser inn i kontekst med sine tinnitusplager. Informantene snakker om at den kognitive 

diamanten gir mange pasienter en «a-ha» opplevelse i å begynne å se denne sammenhengen 

mellom tinnitus, tanker og følelser hos seg selv. Dette går spesielt igjen hos Informant 1, 

Informant 2, Informant 4.  

 
Informant 2 snakker om dette når hun blir spurt om hvordan hun jobber med KAT 
verktøyene: 
 

Hvilken merkelapp den enkelte har satt på dette her. Noen har lite tinnitus og noen 

har mye tinnitus. Men det veldig veldig forskjellig hvordan folk reagerer på det. De 

kan være inne hos meg en time. Så kan vi gå gjennom modeller og snakke om at de 

ser en sammenheng mellom dette her med at de har automatisert en tankemodell. Det 

blir en sånn aha - opplevelse for de. Det gjør at de går ut med en annen forståelse av 

tinnituslyden da. 

 

Den sokratiske samtalen med utspørring er brukt av alle informantene i alle ledd i 

behandlingsprosessen, men det virker som det blir mye brukt til å stimulere pasientene til å 

reflektere over disse sammenhengene. Dette representeres ved sitat til informant 5 når hun 

blir spurt om hva hvordan hun jobber med å støtte pasientene med å bryte ned negative 

reaksjonen til tinnitus: 

 
Det gjelder jo å være den som stiller gode spørsmål da. Som får den andre til å 
reflektere. 

 
Hun bruker også sokratisk utspørring mye når det jobbes tankeutforskning og når det jobbes 

med 5 - kolonneskjema.  
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5.1.7 Utfordringer: Identifisering av negative automatiske tanker 
(NAT) 

Det er flere av informantene som opplever at pasientene synes det er vanskelig å identifiser 

negative automatiske tanker rundt tinnitus. Informant 3 og Informant 4 snakker begge om at 

det kan være utfordrende for pasientene å identifisere NAT rundt tinnitus, eller å tro om seg 

selv at tankene deres er negative. Informant 3 svarer dette om pasientene når hun blir spurt 

om hva som kan være utfordrende når hun bruker KAT – verktøy: 

  

Noen av dem har litt vanskeligheter for å finne disse tankene som jeg sa. Man kan fint 

møte på dette at "jeg har ingen negative automatiske tanker om det". Fordi man 

forklarer hva det er for noe.. Dette med NAT og at de ikke er bevisst og at de har 

vanskeligheter med å kanskje få tak i de tankene. Og finne alternative tanker fordi at 

man, på en måte har havnet litt langt nede i denne negative spiralen. Så ser man ikke 

noe lys i tunnelen. 

 

5.1.8 Behandlingsstrategi: Endring av begrepet negative 
automatiske tanker 

 

Informant 4 forteller at hun løser dette ved å heller kalle det for automatiske tanker når hun 

benytter ABC-skjema eller ABC modellen som hun sier her. Det som kommer frem er at hun 

mener at begrepet negative automatiske tanker kan være et utfordrerne begrep å akseptere for 

enkelte:  

 

Du kan også bruke ABC modellen i direkte situasjoner. Men da unngår jeg hvertfall å 

bruke begrepet NAT. For der kan jeg møte motstand. For hvis jeg bruker det så sier 

de " jeg er ikke negativ". Ja men det er ikke det vi mener med det. Men begrepet i seg 

selv, skaper noen følelser. Nei så det er individuelt. 

 

Det kommer derfor frem her at det er begrepet, «negative» i forhold til begrepet NAT som 

skremmer pasienten og at dette ikke er noe som passer med dere selvbilde.  

 

Informant 3 snakker også om dette da hun nevner at hun også bruker sokratisk utspørring til å 

få de til å bli åpne for dette med automatiske tanker: 

 



 50 

Jeg tenker også at dette med sokratisk utspørring i KAT er kjempeviktig. Det er jo det 

som får de til å reflektere og finne disse alternative tankene».   

 

5.1.9 Utfordringer: Hjemmeoppgaver 
Informant 5, Informant 4 og informant 3 snakker om at det kan være utfordrende for 

pasienter å få gjennomført hjemmeoppgaver og at dette ofte kan være knyttet til motivasjon.  

Informant 5 sier om dette at: 

 

 En annen utfordringer kan for eksempel være at hvis ikke.. For det er jo mye trening 

av teknikker som disse skal ha med seg hjem. De skal trene på avspenningsteknikker. 

Forskjellige fokuseringsteknikker, for å bedre sin oppmerksomhet, og holde den der 

de vil. Så det innebærer trening hver dag helst. Og gjerne flere ganger om dagen. Så 

en utfordring er jo å finne ut om de motiverte for det å skulle jobbe med det selv. 

 

5.1.10  Behandlingsstrategi: Struktur 
Informant 3 forteller at strukturen som følger med å benytte KAT er viktig for å kunne 

tilpasse hjemmeoppgavene etter der pasienten er i sin prosess. 

 

 Jeg tenker også at struktur på timen også er viktig. Dette med at man, når pasienten 

kommer, hører kort om hvordan pasienten har det. Hva vi skal gå gjennom, om 

pasienten for eksempel har noe han eller hun vil ta opp i løpet av timen. 

Gjennomgang av hjemmelekse. Ny hjemmelekse. Oppsummering, avslutning. Sånn at 

man har den strukturen. For vi ser jo at mange ganger så vil det kunne skli litt ut. Det 

tema. 

 

Her viser Informant 3 til at struktur kan være en styrke ved KAT som kan bidra til å treffe 

pasientene der de er og på denne måten velge riktig hjemmeoppgaver.   

Informant 4 snakker også om denne utfordringen og peker på at det kan være for mange ting 

som skjer i livet til pasienten og at de sammen kan komme fremt til om det er bedre å 

midlertidig utsette disse oppgavene til omstendighetene i livet har roet seg. 

 

5.1.11   Kulturelle forskjeller 
En utfordring som dukket opp hos både Informant 1 og Informant 5 var at kulturelle 

forskjeller kunne være en utfordring. Dette representeres gjennom sitat fra informant 5: 
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Man kan møte litt forskjellige utfordringer i forhold til folk med forskjellig kulturell 

bakgrunn. Fordi dette med å skulle jobbe kognitiv gjennom problemet kanskje ikke er 

like vanlig i en del andre kulturer. I noen kulturer så er de veldig glad i piller. I andre 

kulturer så får de sprøyter også mye. Så det kan jo også være et sånn litt vanskelig 

møte da. Ulike kulturelle bakgrunner, kunne være utfordrende siden det ikke er vanlig 

å ha en kognitiv tilnærming i mange kulturer.  

 

5.1.12  Behandlingsstrategi ved kulturelle forskjeller 
Informantene sa ikke mye om dette men informant 1 snakket om at religion kunne være 

veldig viktig i disse sammenhengene.  

 

5.1.13  Verktøy som går igjen på tvers av utfordringer 
Det er ikke meningen å ramse opp alle verktøy som har blitt nevnt eller gi en kvantitativ 

fremstilling av verktøy i denne oppgaven, men det kan likevel være hensiktsmessig å legge 

frem at det ble brukt mange tradisjonelle KAT – verktøy av samtlige informanter. Av verktøy 

de nevnte som nyttige for tinnitusplager og som kunne være avgjørende for en del pasienter, 

representeres sitat fra Informant 3 da det ble spurt om hvilke KAT – verktøy som kunne være 

avgjørende og som de bruker:  

 

Stopp modellen og 5- kolonneskjema synes jeg er gode verktøy som jeg ser at mange 

har god nytte av. Stoppmodellen er jo litt sånn enklere utgave av 5 – kolonneskjema. 

Men på 5 – kolonneskjema så skriver du jo ned tanken og følelsen og jobber med 

disse automatisk i uttesting. Men også den kognitive diamanten. Det å kunne se 

sammenhengen. Hva situasjonen trigger da. 

 

Informant 4, informant 2, og informant 1 bruker også den sokratiske samtalen mye, i tillegg 

til den kognitive diamanten og ABC – skjema og kasus formulering. Alle informantene 

bruker også hjemmeoppgave. En blanding av 2. og 3. bølge KAT går igjen hos Informant 4 

som bruker mye ACT – matrisen, og eksponering. Det samme gjør Informant 5 som gir et 

godt bilde på hvor stort område av verktøy man kan bruke når man tar utgangspunkt i KAT-

verktøy: 
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Jeg bruker masse forskjellige fokuseringsteknikker. Oppmerksomhetstrening. Finner 

på nye ting hele tiden egentlig. For det er jo egentlig ingen grenser for hva du kan 

finne på. Og jeg bruker selvsagt den kognitive diamanten. Jeg bruker 

depresjonsmodellen der hvor det er depresjon. Og det er det hos ganske mange da. I 

større eller mindre grad. Jeg bruker angst-kurven for å beskrive hvordan panikkangst 

oppleves. Og det bruker jeg også for å fortelle hvordan vi kan eksponere på å stå i 

tinnitus. Eventuelt stå i lyder, til angsten demper seg. Attention Training av Wells 

bruker jeg. Jeg bruker lyttefiler fra en selvhjelpsbok. Det er litt sånn metakognisjon, 

oppmerksomt nærvær. Skifte fokus mellom forskjellige sanseinntrykk, hvor du også 

inkluderer tinnitus som et sanseinntrykk.  Acceptance & commitment therapy (ACT) 

kan du jo si at det er hentet fra. Jeg tror vel det er de tingene jeg bruker mest. Og ikke 

minst, tankeutfordring selvsagt. ABCDE (5 - kolonne skjema). Det brukes jo mye. Og 

kontinuerlig kanskje, gjennom hele behandlingen. 

 

5.2 Tilnærming til bruk av KAT 
 

Resultater som legges frem her er generert basert på forskningsspørsmålet 

 

2. Hvilken tilnærming har audiopedagogene til bruk av KAT? 

 

5.2.1 Øvelse gjør mester og erfaring preger  
Både Informant 2 og informant 4 nevner at man må begynne å tenke på den måten selv og 

ikke bare ha teorien om man skal bli god. Informant 4 trekker frem at ferdighetstrening er 

helt essensielt for at man skal kunne forstå hvordan man skulle bruke KAT med pasientene 

Dette er noe som informant 3 og informant 5 også trekker frem, og at dette var en styrke med 

KAT videreutdanningen. Informant 3 opplever at spesielt strukturen i behandlingen hun lærte 

i KAT utdannelsen har vært nyttig i forhold til sin egen praksis og bruk. I tillegg har 

forskjellige kurs i KAT og samtaler med kolleger formet hennes bruk av KAT i dag.  

Informant 2 og informant 3 forteller også at etterhvert så blir skille mellom hvordan man 

tenker personlig og hva som er teori i sammenheng med KAT- verktøyene, kanskje ikke så 

stor. Og at all praksisen har preget tankegangen deres på flere måter. Dette går igjen hos de 

som har lang erfaring og som har brukt KAT mye. Denne pregningen av tankegangen hos 

behandlerne, og at man bruker av sine egne opplevelser og erfaring, kommer frem i dette 
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svaret Informant 2 gir når hun blir spurt om hun opplever at tidligere erfaringer har preget 

hennes valg og bruk av KAT verktøy: 

 
Ja, jeg er jo ikke bare profesjonell, jeg er jo også Informant 2 oppi dette her. 

 

Informantene viser at deres livserfaringer, utdanningserfaring, praksis og kurs, har formet 

deres unike tilnærming til deres bruk av KAT.  

 

5.2.2 Å være fleksibel  
Det som skiller seg noe ut her er at de som har lengst erfaring med bruk av KAT, snakker om 

at de bruker et større repertoar med verktøy og modeller, fra både 2. bølge og 3. bølge KAT. 

Dette er spesielt Informant 4 og Informant 5. Disse bruker mye fra ACT, MBCT, tradisjonell 

KAT med 5- kolonneskjema og den kognitive diamanten, pluss mange fler. De viser også 

gjennom intervjuene at de er ivrige etter å lære mer om mindfullness og er åpne for å 

ekspandere sitt repertoar ytterligere. Dette representeres ved dette sitatet fra informant 4 da 

hun blir spurt om hvordan hennes interesser innenfor KAT gjenspeiler seg i hennes bruk av 

KAT: 

Jeg er en person som alltid har vært veldig glad i å lære. Og har lyst til å studere mer 

hele tiden. Og da er det innenfor dette feltet. Men det kan være mindfulness, det kan 

være ACT. Men i og med at KAT handler om kognisjoner, følelser og atferd. Hva kan 

du utelukke da? Er det ikke det som vi er satt sammen av? Og da blir det jo stort. Da 

kan du trekke inn mindfullness. Da kan du trekke inn mye. Og da er det mye som blir 

interessant. 

 

Informant 2 har også lang erfaring og liker å jobbe med de tradisjonelle KAT – modellene. 

Hun begrunner dette ved å påpeke innsikten man får av disse. Hun svarer dette da hun blir 

spurt om hvilke aspekter ved KAT som er interessere henne ekstra mye:  

 

..hvordan folk oppfatter seg selv og hvordan de snakker til seg selv. For det har jo 

også noe med hvordan de opplever situasjonen da. Og problemstillingen de har.  

 

Informant 2 utrykker også at det er viktig å tilpasse behandlingen for hver enkelt med 

utgangspunkt i deres unike historie. Viktig å lytte og kunne stille gode spørsmål slik at man 

nyanserer pasientens forståelse. Støtte pasientene slik at de kan sette ord på sin egen prosess. 

Dette fanger igjen essensen av det informantene bruker den sokratiske samtalen til. På denne 
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måten fremmer de det å være lydhør og anerkjenner at det er pasientens egen prosess og at 

behandleren skal være en støtte på veien til å bli sin egen hjelper. 

 

Alle informantene snakker om at det er viktig å tilpasse behandlingsstrategi og verktøy etter 

hvem pasienten er og deres behov. Det nevnes av alle informantene at det er viktig å oppnå 

en felles forståelsesramme og et felles rammeverk for hva problemet er og hva behandlingen 

skal gå ut på. Dette representeres gjennom dette svaret til Informant 5 når hun blir spurt om 

hva som er viktig å ha fokus på i KAT: 

 

Det er viktig at man på en måte har greid å.. hvis man skal bruke modeller da. Så må 

man på en måte være sikker på at vi er enige om at den modellen egner seg, ikke sant. 

Eller så blir modeller bare noe man sitter å tegner på. En felles forståelsesramme på 

en måte.  

 

Informant 2 og informant 1 pleier å høre med pasientene om hva de ønsker. Ønsker de ikke å 

jobbe kognitivt begynner de derfor ikke med dette. Så det blir derfor viktig å skaffe rikelig 

med informasjon i forkant om hva pasienten ser for seg i behandlingen.  

 

Informantene benytter ofte kasusformuleringer til å få til denne tilpasningen på best mulig 

måte. Dette går igjen i uttalelsen til Informant 3 når hun nevner kasusformulering når hun blir 

spurt om hva det er viktig å ha fokus på når man skal benytte KAT:  

 

Det kommer an på hva som opprettholder problemet for pasienten. Du må finne det. 

Også må du legge det inn der. Og derfor er det veldig fint å bruke kasusformulering. 

 

Informant 4 sier at det er viktig å være fleksibel som behandler og at hvilke verktøy man bør 

bruke kommer an på hvilken pasient man har foran seg. Dette kommer tydelig frem når hun 

snakker om KAT - verktøy som kan være effektive; «Hvis det ene ikke funker, så kan det 

hende at et annet funker. At ikke man låser seg til et verktøy». Informant 4 fortsetter å snakke 

også om hvordan hun tilpasser bruk av KAT – verktøy til pasientene. Her snakker hun 

spesifikt om de pasientene som kan være veldig engstelige, og forklarer hvordan hun 

opplever ACT som en støtte i disse situasjonene: 

 

Noen ganger er det sånn at jeg bruker ACT og heller supplerer med KAT. Det er litt 

avhengig av pasienten. Igjen hvis det er en som er veldig proaktiv, som ikke har noen 
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problemer med å lene seg tilbake å analysere hva som skjer. Så kan vi gå rett på KAT 

og ABC og sånn. Men hvis det er en som vegrer seg veldig mye så kan det være fint å 

hente frem ACT. For å hente litt motivasjon i «hva er det som er viktig for deg?» 

«Hvorfor velger du å investere energi i dette her egentlig?» 

 

Her trekkes det frem at hun er teoretisk bevisst i forhold til behandlingsstrategi ved å kunne 

se nytten av å bytte mellom akseptbasert teoretiskrammeverk og en mer tradisjonell 2. bølge 

bruk av KAT med rekonstruering av NAT og bruk av analyse, vurdering og kontroll gjennom 

aktiv endring (Kvarstein & Egeland, 2012, p. 47). Hun viser også til å fokusere personens  

verdier isteden for på det som kan sees på som det største problemet, tinnitus, dette er i tråd 

med ACT (Hesser, Westin, & Andersson, 2014). Informant 4 forteller at denne fleksibiliteten 

kommer gjennom tidligere erfaringer, og egen bruk av verktøyene selv. På denne måten vet 

hun hvordan det kjennes ut og føles. Dette gjør at hun kan tilpasse verktøyene på måter som 

er hensiktsmessige for de ulike pasientene. Det at tilpasning av verktøy er avhengig av deres 

tidligere erfaringer og vurdering av pasient, går også igjen hos samtlige informanter.   

 

5.3 Perspektiv på egen rolle 
 

Resultater som legges frem her er generert basert på forskningsspørsmålet: 

 

3.  Hva tenker audiopedagoger om sin rolle som behandler, når de bruker KAT? 

 

5.3.1 «Både og» 
Informant 3 svarer dette når hun får spørsmål om hennes rolle er mest pedagogisk eller mest 

terapeutisk når hun benytter KAT voksne med tinnitusplager: 

 

Både terapeutisk og en pedagogisk veileder, rådgiver. Så jeg tenker det går litt sånn 

inn i hverandre. Hvis man har en tinnitustime så vil man gi informasjon. Man vil 

fortelle om tinnitus. Hva tinnitus er. Hva det kan være. Hva det kan komme av. Og alt 

dette her. Samtidig som man går gjennom behandlingsforløpet. Veileder på verktøy, 

og følger opp. Så jeg tenker at man er litt sånn både og.   

 

Informant 3 forteller også at hennes rolle er å støtte pasienten til å være sin egen terapeut, 

dette kan tenkes å stå igjen som essensen av det informantene utrykker er viktig om sin rolle 
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når de benytter KAT-verktøy og hvordan de ser på sin rolle som en støttespiller i pasientens 

egen prosess: 

 

..tanken er jo at disse verktøyene skal kunne sosialiseres inn. Til at pasienten kan bli 

sin egen terapeut. Så jeg er på måte bare en rådgiver som hjelper pasienten til å 

bruke det. 

 

Hun ser altså på sin rolle som behandler som både pedagogisk og terapeutisk. Hun sier også 

at som audiopedagog er hun også en type rådgiver og veileder. Det ser ut til at informant 2 er 

enig i dette, der hun også belyser den pedagogiske delen av rollen, som kommer frem ved 

dette svaret på samme tema: 

 

Den pedagogrollen dreier seg jo om formidling da. At du skal veilede, gi kunnskap og 

rådgi. Med utgangspunkt i hørselsproblemet. Samtidig som du skal lære de kognitive 

teknikker som går på hvordan man skal hanskes med problemet da. For problemet er 

jo der. Om det er tinnitus eller om det er noe annet. Det kan jeg jo vanligvis ikke ta 

fra de, skulle jeg til å si. Men det er måten å mestre det på. Så det blir jo en blanding 

av pedagog og terapeut da. 

 

Informant 4 kommer med et reflekterende svar på samme spørsmål: 

 

Å, skjæringsfeltet. Jeg mener at det kan ikke løsrives fra hverandre. Det er helt klin 

umulig. All psykologi er pedagogikk og all pedagogikk er psykologi. 

 

Her kommer det klart frem at dette skillet virker kunstig for å kategorisere for informant 4 og 

at det ikke er noen klare skiller i hvordan denne rollen bør eller må være kategorisert. Det 

kommer mer an på hva slags tiltak som kreves i forhold til hvilken pasient hun har og hva 

problematikken går ut på. Informant 5 erfarer mye av det samme og sier at hun er både 

pedagog, rådgiver og terapeut. Hun mener at hun erfarer sin rolle mest som en pedagogisk 

handling mellom seg selv og pasienten, men trekker fram at denne rollen kan ha en 

terapeutisk effekt. Dette støttes opp med sitat fra informant 5:  

 

 Det er veldig lite sånn at jeg skal lære den andre, men at vi på en måte går veien 

sammen. Så det bygger jo også veldig mye på den samme rådgivningsteorien som jeg 
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har i bunn, fra audiopedagogikk studiet. Så det er en salgs veiledet selvhjelp på en 

måte. 

 

Informant 1 sier også at hun ser på sin rolle i hovedsak som pedagogisk, mer enn terapeutisk.  

Og at dette kommer av at hun bruker mest KAT som et verktøy når det trengs.  

 

Jeg ser ikke på meg selv som kognitiv terapeut. For jeg er jo audiopedagog. Men jeg 

bruker det som et slag verktøy.   
 

Dette viser til identitetsfølelse og kan tenkes å knyttes til at Informant 1 bruker KAT som et 

verktøy ofte ganske sent i prosessen siden hun ofte bruker TRT først. Det kommer også frem 

at denne identitetsfølelsen kan henges ammen med hvor mye og hvilken KAT utdanning man 

har tatt.  

 

5.3.2 Å vise forståelse, trygghet og håp 
Dette er en gjennomgang av hovedessensen i det informantene trekker frem som viktigst å ha 

fokus i sin rolle som behandler når de bruker KAT for voksne med tinnitusplager. Informant 

2 trekker frem at hovedoppgaven i rollen som behandler er det å vise at man forstår 

pasientene. At tinnitus er et usynlig problem. Mange opplever at det er godt å komme på 

behandling på grunn av at det er noen som viser forståelse. Denne formen for forståelse 

kommer også til utrykk i dette sitat fra Informant 5: 

 

Det er viktig å ha fokus på at du kan bli bedre. Gi håp. Være trygg i at det du sier kan 

du stole på. Og kanskje det å formidle at du har mye erfaring, rett og slett. Men det 

kan jo ikke alle. Hvis de er helt nyutdannet. Men man kan samtidig si at dette er noe 

jeg har vært veldig interessert i gjennom studiet mitt og jeg har lest masse og jeg har 

snakket med andre som har det osv. Så det er mange måter å trygge folk på. 

 

Her snakker hun om viktigheten av å vise trygghet, vise at du har kompetanse og erfaring 

eller interesse. Dette gikk igjen som et tema i alle intervjuene. Gi rom, vise trygghet og lytte. 
Dette kommer frem også i dette svaret fra Informant 2: 
 

Det viktigste er egentlig å lytte til personen. Det er den personen som skal ha en 

utvikling. Og at du er en slags mentor for den utviklingen som brukeren selv skal ha. 

Og at de i størst mulig grad må sette sine ord på det. Så kan du stille spørsmål som 
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gjør at det kommer nyanser inn i disse tankemodellene eller forståelsesmodellene som 

de har. At du er med å endre retning på ting. Men ikke ved å si hva de skal gjøre. Men 

ved å stille de riktige spørsmålene. Det er jo KAT sin styrke.  

 

Dette fanger igjen opp en viktig essens som går igjen hos alle informantene.   

Informant 5 om det hun ser på som viktig med sin rolle: 

 

I min rolle ligger det også at jeg skal gi en følelse av et det er håp om at det kan bli 

bedre. Hvertfall om vi skal ta første tima da, som jeg ser på som en sånn viktig time. 

Så er målet mitt at pasienten skal ha det bedre når de går, enn når de kom. Det er 

veldig, veldig viktig. For jeg tror at hvis vi får til det i den første timen. Så er veldig 

mye av veien laget allerede. ja.   

 

5.3.3 Å være genuin og empatisk  
Informant 1 og informant 2 trekker frem det å være en genuin og empatisk person som et 

grunnlag for å kunne utfordre uhensiktsmessige tanker. Dette vises ved dette sitatet fra 

informant 1: 

 

Jeg bruker KAT men å være genuin, empatisk, en person som de kan stole på og vise 

en faglig trygghet, hvis du skjønner. Det er ikke noe jeg tror. Jeg veit hva jeg holder 

på med. Og så kan jeg og han, eller hun, da etterhvert utfordre disse NAT. 

 

5.3.4 Den terapeutiske alliansen 
Informant 4 snakker om viktigheten av å oppnå en stabil terapeutiske allianse, når hun blir 

spurt om hva som kan være avgjørende for et godt resultat i behandlingen dette sier også mye 

om behandlerrollen, dette gjenspeiler seg også hos informant 5: 

 

Terapeutisk allianse. Uten tvil. Uten den kommer jeg ingen vei. Jeg nevnte det 

innledningsvis, litt i starten. Det med relasjon. Og det er jo den. Terapeutisk Allianse. 

Og jo sterkere den er. Jo tøffere kan jeg være med de. For da har vi en tillit. Og da 

vet de at jeg vil dem vel. Og da tåler de mer fra meg. Så mer direkte kan jeg være. Jo 

mer utfordrende kan jeg være i spørsmålsstillingen. Og jo mindre personlig tar de det 

på en måte. Så den er veldig viktig. Også er jeg var på, hvis det er brudd i alliansen. 
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Så får jeg reparert den med en gang. Det ligger som en bærebjelke. Som en 

grunnmur. Og hvis den svikter så svikter alt det andre. 

 

Dette sier noe om hvor viktig det er med behandler, pasient – relasjonen og at det er et 

samarbeid. Dette går igjen under temaer som felle forståelsesramme, bygge tillit, og at man er 

lydhør pasientens historie og prosess. På dette punktet vises det at både alliansebyggingen og 

psykoedukasjon fungerer som en grunnmur og støtte for å kunne ta i bruk de andre 

verktøyene i KAT. Informant 4 nevner at den nødvendige relasjonen man må bygge for å ha 

en allianse kommer gjennom helheten av å stille sokratiske spørsmål og jobbe med en god 

kasusformulering sammen, og lytte, vise forståelse, kompetanse og erfaring. Hun svarer dette 

da hun blir spurt om hva som er viktigst for å oppnå en god relasjon til pasienten når hun skal 

bruke KAT: 

  

Starter med å lytte. Og, gi håp og normalisere. De må ha tro på at det er mulig å få 

det bedre. Men det viktigste. Det er vanskelig å.. Asså jeg tror det er summen av det. 

Det er det at de.. at jeg formilder ting på en måte som gir de tillit til at jeg har noe å 

fare med. At jeg har kunnskap. De trenger å kjenne at jeg tror på de. Ikke bare på et 

sånn teoretisk nivå, men på et sånn opplevd nivå. Jeg ønsker at de skal komme med 

sine beskrivelser. Jo. Gjennom en god kasusformulering. At vi gjør en god 

kasusfomulering sammen. 
 
 
5.3.5 Felles plattform 
Under de induktive temaene som ble kodet og kategorisert ble temaet felles plattform ansett 

som mest relevant å ta frem i denne studien. Dette anså jeg som relevant på bakgrunn av at 

alle informantene ønsket mer diskusjon rund bruken av KAT for tinniutsplager, med andre 

audiopedagoger.  

 

Alle informantene ønsker mer åpenhet og fellesskap med andre audiopedagoger som jobber 

med KAT for tinnitusplager. Informant 5 utrykker dette ved setningen; «Kunne kanskje hatt 

litt mer sånn felles samlinger rundt det». Informant 1 sitt svar når hun blir spurt om hun 

skulle ønske hun visste noe mer om hvordan andre brukte KAT representere det som går 

igjen hos de andre informantene også:  
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Jeg skulle ønsket at vi var litt mer.. at vi hadde litt mer et sånn.. Diskutert og funnet et 

mer faglig felles plattform. Hvor vi og kunne sagt; "skal vi drive med noe sånn at vi 

skal forske på det? Og bare det å dele litt erfaringer og sånne ting, det savner jeg. Jeg 

savner litt mer raushet.   

 

Dette er et tema som ytrer et ønske og behov om en mer åpen drøfting og diskusjon, som kan 

bidra til en kunnskapsutveskling og bedre resultater i behandlingen, som igjen kan gagne 

både behandler og pasient. 
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6 Diskusjon 
 

Diskusjonen rundt datamaterialet vil her ta utgangspunkt i det samme oppsettet som i forrige 

kapittel. Her presenteres de tre hovedtemaene som underforskningsspørsmålene er bygget på. 

 

6.1 KAT – Verktøy 
 

6.1.1 Negativ rådgivning, feilinformerte pasienter og 
psykoedukasjon 

Negativ rådgivning og feilinformasjon gikk igjen hos informantene som en av de store 

utfordringene for å kunne sette i gang med KAT – verktøyene. Men dette brukte de også til å 

påpeke betydningen av riktig informasjon om en inngangsport til å snu på uhensiktsmessige 

tanker og stimulere pasienten til å reflektere over tankens påvirkningskraft gjennom 

sokratiske spørsmål. Dette ser ut til å være en viktig og riktig tilnærming å ha til problemet 

med negativ rådgivning, og som gjør en bevisst på hvor viktig det er å dele et korrekt bilde av 

hva tinnitus er og ikke er, og hvordan dette påvirker reaksjonene på tinnitus. Dette kan støttes 

opp med det Jastreboff (2004) sier om betydningen av negativ rådgivning og tinnitus:  

 

«negative counseling, frequently from healthcare professionals, patients support 

groups and internet, is a potent trigger mechanism for worsening tinnitus. In many 

cases tinnitus that initially excited only a mild interest or curiosity becomes loud, 

intrusive and anxiety provoking in. the face of information that it is permanent, 

untreatable and must simply be accepted” (Jastreboff, 2004, p. 173). 

 

Dette utsagnet kan med rette sies å komme fra et nevrofysiologisk perspektiv, men på dette 

nivået skiller ikke de teoretiske modellene for plagsom tinnitus seg på noen måte, da de tre 

modellene som er blitt trukket frem beror seg på en negativ assosiasjon, altså en frykt eller 

stress respons som er blitt betinget til tinnitussignalet (Baguley, 2013, p. 106; Jastreboff, 

2004, p. 35). McKenna et al. (2014) hevder i sin forklaring i sin kognitive modell for tinnitus 

at forestillinger pasienten måtte ha om sin tinnitus må adresseres ved bruk av KAT. Han sier 

videre at dette ofte blir forsøkt gjennom psykoedukasjon, men at den informasjonen som blir 

gitt av audiologiske klinikere ofte kan være svake på dette området (McKenna et al., 2014). 

Her ser det i motsetning ut som informantene er veldig klar over dette, når de opplever at 
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dette stemmer med pasienter som har fått feil eller dårlig informasjon av andre klinikere før 

de kommer til audiopedagogen, og at de ser dette som et problem. Av denne grunn er også 

informantene veldig opptatt av å bruke mye tid på psykoedukasjon.  

 

6.1.2 Frykt for eksponering og ACT  
Det er naturlig at pasienter som er veldig engstelige kan synes det er vanskelig og skummelt å 

blottstille seg for de negative emosjonene de måtte oppleve knyttet til tinnitus. Med en økt 

sympatikusaktivering vil man få en forhøyet sensitivisering rettet mot de ubehagelige 

følelsene knyttet til dette, og man forsøker så godt man kan å unngå å havne i situasjoner der 

tinnitus kan tenkes å utløse dette (Cima, 2018; Gül, Özkırış, Aydın, Şimşek, & Saydam, 

2015). Koblet med en misoppfatning av hva tinnitus er vil dette kunne øke frykten, 

katastrofetenkningen og bidra til redusert livskvalitet (Cima et al., 2011). 

Akseptbasert behandlingsstrategi etter FA - modellen med ACT vil kunne skape rom for å 

identifisere verdier i livet til pasienten som vil skape motivasjon for å forsøke aksept for noen 

av disse vonde følelsene knyttet til tinnitus, dette vil da fjerne frykten for tinnitus mer og mer 

og en gradvis eksponering med aksept vil derfor kunne føre til habituering av den negative 

reaksjonen på tinnitus (Baguley, 2013, p. 107; Hayes, 2016; Hesser et al., 2014; Moring, 

Bowen, Thomas, & Joseph, 2015). Dette hjelper fordi aksept er vist å øke livskvaliteten hos 

pasienter med kronisk tinnitus med mye katastrofetanker og tinnitus-relatert frykt (Moring et 

al., 2015).  Aksept er også blitt identifisert som en nøkkelfaktor for en positiv endring, der det 

blir brukt atferdsbaserte behandlingsstrategier for tinnitusplager (Hesser et al., 2014). 

Dette gir informantene en god evidensbasert dekning i å ta utgangspunkt i en 3. bølge ACT 

behandlingsstrategi for de pasientene som er veldig engstelige og har mye frykt for tinnitus.  

En tradisjonell behandlingsstrategi som tar for seg ABC – modellen og identifisering av 

automatiske tanker, vurderinger av disse, og utforsking av alternative tanker kan derfor også 

bli for krevende for veldig engstelige eller deprimerte pasienter da en kronisk 

sympatikusaktivering kan bidra til å svekke både oppmerksomhet, hukommelse, og 

eksekutive funksjoner (Fuller et al., 2017). En demping av denne aktiveringen ved hjelp av 

avspenningsøvelser, som ble trukket frem av Informant 5 og Informant 3 er derfor også 

nødvendig i mange tilfeller, jamfør den kognitive modellen til McKenna et al. (2014). 

 

Det kan tenkes at noen audiopedagoger, ikke nødvendigvis informantene, som ikke er så 

kjent med ACT eller Mindfulness, ikke vil bruke aksept metodene i fare for å se på dette som 

noe passiviserende og at det derfor er bedre å ta kontroll og mestre tinnitus (Baguley, 2013, p. 

106). Her er det derfor viktig å få frem argumentet om at aksept av en negativ tilstand, tanke 
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eller følelser knyttet til tinnitus, er en aktiv handling som krever en observasjon, 

identifisering og en aktiv ikke fordømmende holdning samt evnen til å rettlede fokus og 

oppmerksomhet tilbake til der man er og hva man driver med (Kvarstein & Egeland, 2012, p. 

45). Dette er hovedelementet i MBCT og Mindfulness (Kvarstein & Egeland, 2012, p. 13). 

Dette krever motivasjon og en ikke for høy sympatikusaktivering. Som Informant 4 nevner 

kan ACT´s klargjøring av pasientens verdier bidra til å skaffe denne motivasjonen, bidra til å 

fremme en sterkere kognisjon, og føre til en raskere vei inn mot en mer konstruktiv spiral, 

jamfør forskning på aksept og teori (Cima, 2018; Forsyth, 2015; Hayes, 2016). Det som 

kommer fram av informantenes uttalelser er at en behandling som starter med god og grundig 

psykoedukasjon som en grunnmur, avspenningsøvelser og oppmerksomhetstrening, kan være 

nødvendige verktøy og øvelser å jobbe med før man begynner med identifisering og eventuelt 

endring av NAT ved å bruke 3 - eller 5 - kolonneskjema. Dette på grunn av at evnen til å 

flytte og ha kontroll på fokus og oppmerksomhet viser seg å være svekket hos personer med 

en kronisk plagsom tinnitus (Trevis, McLachlan, & Wilson, 2016). 

 

6.1.3 Sammenhengen mellom tanker, følelser og tinnitus. 
Utfordringene informantene møter hos pasienter når de skal begynne å snakke om hvordan 

tinnitusplagene kan henge sammen med andre ting, som for eksempel følelser og en 

aktivering av ANS, og at dette kan være knyttet til mange faktorer. Det kan tenkes at noen 

faktor kan ha bakgrunn i solide kjerneoppfatninger eller leveregler som hindrer pasientene å 

oppleve denne sammenhengen, eller at det på grunn av dette kan være vanskelig å akseptere. 

Dette er en tolkning som baseres på teorien om den kognitive triade (Berge & Repål, 2015, p. 

45). Det at mange pasienter også kan ha mange andre patologiske tilstander, kan også tenkes 

å være en av grunnene til at det er vanskelig å se et helhetlig bilde på en situasjon som kan 

både føles og virker forvirrende (Forsyth, 2015, p. 30). Andre aspekter som kommer frem av 

informantene er at pasienter, som alle andre mennesker, har ulik personlighet og måter å se 

verden og seg selv. Dette trenger likevel ikke å være noe negativt eller patologisk, men rett å 

slett et utrykk for menneskelig variasjon. Den kognitive diamanten kan som man ser hos 

informantene, være en inngang til forståelsen av hvordan tanker, følelser, 

kroppsfornemmelser og atferd henger sammen. Som informantene sier kan derfor denne 

modellen være effektiv i å se denne sammenhengen opp mot forskjellige relevante situasjoner 

der tinnitus kan aktivere en negativ reaksjon. Hvorfor? Det at modellen er visuelt enkel å 

forstå og at den fremmer forståelsen av en kompleks sammenheng på en enkel måte, kan 

være en ting (Berge & Repål, 2015, p. 25). En annen ting kan være at den kognitive 

diamanten fint kan brukes av behandleren, på tvers av hvilke teoretisk rammeverk man tar 
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utgangspunkt i. Om det måtte være FA–modellen eller McKennas kognitive modell, fordi 

den kognitive diamanten fremmer forståelsen av sammenheng og ikke hva slags tiltak man 

skal bruke videre for å påvirke denne sammenhengen (Berge & Repål, 2015; McKenna et al., 

2014, p. 25). Noe som også kommer frem hos Informant 2 i forbindelse med dette er det at 

den kognitive diamantens enkle visuelle fremstilling av sammenhengen, kan plante et visuelt 

minne hos pasienten som gjør at forståelsen kommer etterhvert som de reflekter rundt dette 

på egenhånd. Det kreves derfor ikke så mye forklaring fra behandleren sin side (Berge & 

Repål, 2015, p. 25; Westbrook, 2011, p. 95). En forståelse av den kognitive diamanten kan 

også, basert på informantenes beskrivelser, være en åpning fra å jobbe med psykoedukasjon 

til å ta for seg andre modeller som ABC - modellen eller ACT – matrisen (Zetterqvist, 2013).  

 

6.1.4 Negative automatiske tanker (NAT) vs. automatiske tanker. 
Det kommer fram hos informantene at selve begrepet NAT ser ut til å gi mange av pasientene 

vanskeligheter med å kunne jobbe med å identifisere uhensiktsmessige tanker, og hindres 

derfor også i å sette spørsmålstegn ved dem (Martinsen, 2018, p. 47). Informant 4 nevner at 

løsningen blir å heller å kalle NAT for «automatiske tanker», for å unngå en negativ 

konnotasjon. En forskjellig bruk av begreper som handler om NAT vises i flere bøker om 

tinnitus og tradisjonell KAT. Noen av disse bøkene kaller disse tankene for negative 

(McKenna, 2011, p. 63), andre tankebakterier (K. C. Williams, 2013, p. 50). Ordet bakterier 

blir da referert til som noe du ikke kan noe for, men som likevel må bekjempes. Kaldo og 

Andresson (2004) referer til at disse «automatiske tankene» kan være både negative, nøytrale 

og positive, selv om de angår tinnitus (2004, p. 160). Og videre snakker de om at disse 

tankene ikke er negative i den forstand at de er «dårligere» eller «bedre» enn andre tanker, 

men at disse tankene ikke er hensiktsmessige å derfor heller ikke må tolkes som en 100 % 

sannhet (Kaldo & Andersson, 2004, p. 160). Her ser det altså ut som begrepsbruken om disse 

tanken kan være med på å avgjøre pasientens forståelse av dem, og ifølge noen av 

informantene, villigheten til å jobbe med dem.    

 

6.1.5 Hjemmeoppgaver og viktigheten av struktur 
Informantene forteller at pasienter kan slite med å gjennomføre hjemmeoppgaver og at det 

kan være en utfordring dette med å finne ut om de er motiverte nok. De rapporterer derfor at 

det blir viktig med en stadig gjennomgang av disse hjemmeoppgavene, med tilbakemeldinger 

og nye vurderinger sammen med pasienten, for å kunne tilpasse dette til pasientens prosess på 

en hensiktsmessig måte. Informantene snakker også om at de må finne ut hva pasientene er 
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klar for å gjøre og at de har den riktige kunnskapen som treng for å forstå hvorfor de skal 

gjøre hjemmeoppgavene, gjennom god psykoedukasjon. Dette kan gjenspeiles i Westra, 

Dozois, and Marcus (2007) sin forskning på bruk av hjemmeoppgaver i KAT, der de fant at 

de pasientene som hadde positive forventninger var mer motivert til å gjøre hjemmeoppgaver. 

Da dette gav en effekt i form av symptomlindring, og pasientene ble enda mer motiverte og 

dette gav en konstruktiv effekt på både den terapeutiske alliansen og behandlingsresultatene. 

Dette kan derfor være argument for at god struktur i timene med klare forventninger og 

evaluering, samt tilstrekkelig og god psykoedukasjon kan være en støtte for å skape disse 

positive forventningene og motivasjon for å ta fatt på hjemmeoppgavene.  

 

6.1.6 Kulturelle forskjeller 
Det kom frem av noen av informantene at det kunne være kulturelle utfordringer knyttet til å 

jobbe med kognitiv tilnærming. Berge and Repål (2015) sier at disse kulturelle forskjellene 

kan komme til utrykk på forskjellig måter. Et eksempel kan være at taushet, i noen kulturer, 

kan være et tegn på å vise respekt for sin samtalepartner. Kulturell kunnskap og bevissthet 

hos behandleren er derfor viktig for å kunne forså pasienten og kan bidra til å unngå 

misforståelser (p. 54). Den kulturelle bevisstheten hos behandler kan derfor bidra til å bygge 

den relasjonen og alliansen som trengs for behandlingen av tinnitusplager. Informant 1 

snakker om at religion blir veldig viktig i disse situasjonene, noe som ikke utdypes, men dette 

gjenspeiler en bevissthet og refleksjon om overførbarheten mellom KAT og tankers og 

atferds betydning, til pasientens livssyn. Og at dette kan vøre en vei til endring, og at den 

religiøse kunnskapen og erfaring hos pasienten, kan brukes til å oppnå endring hos pasienten. 

Dette synet har blitt skrevet om og forsøkt implementert i overføring av tankegods mellom 

buddhismen og KAT, og Koranen og KAT. ACT, MBCT og mindfulness for tinnitusplager 

og andre psykiske plager har også tatt utgangspunkt i tusen år gammel lære og visdom om 

aksept, tilgivelse og kontakt med grunnleggende verdier i livet, samt forskningsbasert evidens 

på at dette virker (Berge & Repål, 2015, p. 55; Crane, 2014; Gans, 2010; Kvarstein & 

Egeland, 2012; M. Williams, Penman, Arneberg, & Monsen, 2012, p. 13). Disse aspektene 

ved KAT derfor også kan også tenkes å være noe som informantene hadde mye kunnskap 

om, og brukte bevisst, men det ble ikke undersøkt videre i denne studien.  

 

6.1.7 Verktøy som går igjen på tvers av utfordringer 
Siden det i tillegg til 3. bølge KAT- verktøy også ble mye bruk tradisjonelle KAT - verktøy 

av alle informantene, vil jeg igjen trekke frem, som i innledning av oppgaven, at 2. bølge 
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kognitive verktøy som fokuser på endring av negative tanker, er vist å ha god effekt for 

voksne pasienter med plagsom tinnitus (Hesser et al., 2011). Det at effekten av tradisjonell 

KAT kan være midlertidig for noen pasienter eller at disse modellene, som for eksempel 

ABC – skjema, kan være krevende eller uhensiktsmessige å bruke for noen pasienter kommer 

også frem i beskrivelsene til informantene. Av disse tradisjonelle verktøy som går igjen hos 

informantene, finner vi stopp modellen, og 5- kolonneskjema. den kognitive diamanten. 

Fokuseringsteknikker, oppmerksomhetstrening, sokratisk samtale, ABC – skjema, angst-

kurven, kasusformulering og hjemmeoppgaver. ABCDE (5 - kolonne skjema) brukes som 

informant 5 sier, gjennom hele behandlingsforløpet. Dette går også igjen hos de fleste 

informantene.  

 

Noen av de 3. bølge verktøyene som nevnes brukt er ACT – matrisen, og eksponering, 

metakognisjon og oppmerksomt nærvær/mindfulness. Siden det er vanlig at 3. bølge KAT 

tilnærminger anerkjenner og bruker verktøy fra foregående bølger, kan det sies at den 

omfattende bruken alle informantene har av for eksempel, den kognitive diamanten, og ABC 

– skjema, ser ut til å svære koherent med beskrivelsen av disse tilnærmingene i litteraturen 

(Hayes, 2016). Det ser også ut til at informantenes erfaringer med bruken av verktøy, enten 

om det skulle være 2. eller 3. bølge verktøy, gjør de i stand til å vurdere når det er nødvendig 

å prøve ut verktøy som fokuserer på enten endring av tanker, stressreduserende tiltak som 

avspenning, psykoedukasjon, oppmerksomhetstrening osv. Hvordan erfaring kan prege deres 

tilnærming til bruken av KAT skal vi se nærmere på nå.  

 

6.2 Tilnærming til KAT  
 

6.2.1 Øvelse gjør mester og erfaring preger  
Det er interessant at de informantene som har jobbet mest med elementer fra 3. bølge KAT 

og som snakker mest om eksponeringsøvelser har lengst erfaring med KAT og arbeid med 

tinnitusplager. Her kan det derfor tenkes at variert og lang livs- og arbeidserfaring gir 

grunnlag for villighet til å eksperimentere og prøve ut forskjellige varianter av verktøy. Dette 

gjenspeiler seg også i forskning på hvem KAT – behandlere er, da det ikke er identifisert 

andre forskjeller mellom behandlere som benytter 2. og 3. bølge KAT, enn at de som benytter 

3. bølge KAT bruker fler verktøy og er mer eklektisk i bruken av disse (Brown et al., 2011). 

Dette kan tolkes som at denne erfaringen har gitt trygghet og en grunnleggende forståelse av 
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prinsipper, som blir førende mer enn de spesifikke verktøyene. Dette er skriver også Berge 

and Repål (2015) håndbok for kognitiv terapi.    

 

6.2.2 Å være fleksibel  
Alle informantene er enige om at man må tilpasse bruk av KAT - verktøy på en unik måte for 

hver enkelt pasient. Derfor er alle informantene opptatt av å formulere en god 

kasusformulering, få oversikt over historikk og unike problemstillinger. Altså en grundig 

kartlegging. Her identifisere de om pasientene er åpne for å jobbe med KAT - verktøy, eller 

om det er andre alternativer som kan passe bedre. Dette har jeg tematisert som å være 

fleksibel og det viser er bevissthet rundt dette med brukermedvirkning, som er et viktig 

aspekt i KAT, og at det ikke hensiktsmessig å presse verktøy eller informasjon på pasienten 

som han eller hun ikke er klar for (Berge & Repål, 2015, p. 60). 

 

6.2.3 Kontroll eller aksept? 
Grunnen til at informantene mener det er viktig å være fleksibel, og tilpasse verktøy til 

pasientene, kan tolkes gjennom dilemmaet i sammenheng med tilnærming til KAT, da dette 

også dukker opp hos informantene. Det befinner seg i skjæringspunktet mellom 2. og 3. bølge 

KAT og kan sies å handle om å enten se på tankene rundt tinnitus og tinnituslyden som et 

problem som må håndteres, mestres og kontrolleres, eller å akseptere de vonde følelsene og 

antagelsene rundt situasjonen ved å rette fokus mot andre verdier i livet (Forsyth, 2015, p. 

19). Dette dilemmaet viser seg å være vanskelig for både behandlere og pasienter og kan 

vises ved dette sitatet fra Informant 4, som snakker om dette temaet, slik jeg tolker det: 

 

Jeg synes det er vanskelig. Hvordan jeg skal hjelp de som vil kontrollere tinnitus. De 

som ikke kommer ut av den. For det vi ønsker å legge til rette for er jo at de selv skal 

komme frem til den der; "Nå gidder jeg ikke. Nå gir jeg opp hele tinnitus. Nå bare 

fortsetter livet mitt så får det bare være der".  

 

Her ser vi at en viss frustrasjon kan oppstå både hos pasient og behandler når dette dilemmaet 

om å ta kontroll og bekjempelsen av tinnitus kan ta overhånd. Forskning på angstreduserende 

teknikker har gjort funn som sier at det ikke lar seg gjøre å forandre ubehagelige tanker og 

følelser gjennom stadig kontroll (Arif et al., 2017; Sadlier et al., 2008). Forsøk på å bekjempe 

ubehaget og angsten knyttet til tinnitus over tid, er krevende og kan derfor føre til en redusert 

livskvalitet, økt sympatikusaktivering og redusert hukommelse (Forsyth, 2015, p. 30; 
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McKlveen, Myers, & Herman, 2015). Som vi har vært inne på bruker informantene metoder 

som er mer atferdsrettet, jamfør avspenning og stressmestring i McKennas (2014) kognitive 

modell, og ACT og mindfulness jamfør FA- modellen (Cima, 2017). Begge tilnærminger kan 

hjelpe disse pasientene til å få et nytt perspektiv på sine plager og hvordan de skal håndtere 

dem. Isteden for å begynne med endring av automatiske tanker, da spesielt informant 4 

nevner at dette ofte kan bli en negativ spiral der tanker må endres på konstant, kommer det 

frem hos informantene at dette dilemmaet med å måtte mestre å ta kontroll, har blitt en 

inngang til å bruke mer av 3. bølge KAT med ACT og Mindfullness. Mindfullness begrepet 

er ganske bredt for de som nevner det, men de som snakker om det med interesse, er åpne og 

vil lære mer. Dette betyr at noen av informantene har et sort fokus på å møte dette «kontroll-

dilemmaet» med behandlingsstrategier basert på akseptbasert teori. Det å jobbe med dette 

dilemmaet utfra å gi tinnitussignalet en mindre grad av oppmerksomhet, noe som det er støtte 

for i begge de nevnte kognitive modellene, altså ikke å kontrollere, overvåke og endre 

tankene og følelsene om tinnitus, men at man oppnår dette gjennom aksept, kan støttes opp 

av et utsagn fra Zetterqvist (2013);  «it is important to work toward acceptance of tinnitus 

and to foster the idea that tinnitus is not worthy the attention it gets” (p. 99). 

 

Som vi så har forskning vist at det å bekjempe plager relatert til tinnitus, bare gjøre 

situasjonen verre (Forsyth, 2015, p. 30). ACT som tar utgangspunkt i slik forskning, handler 

om å bruke både aksept og forandring på samme tid. Aksept av vonde og smertefulle tanker 

og følelser betegnes her som det man egentlig kan gjøre noe med, som da vil si at man 

fasiliteter endring gjennom atferd og handlinger (Forsyth, 2015, p. 31). Dette er også i tråd 

med avspenningsøvelser og ulike pusteteknikker. Siden disse også har fokus på atferd i 

reduksjon av stress og angst, men likevel kan det sies å være en mer aktiv form for kontroll 

av indre tilstand, men ikke på et så abstrakt plan som rekonstruering av tanker som i 

tradisjonell KAT (Cima, 2018; Day et al., 2014; Hayes, 2016; McKenna et al., 2014). Dette 

er det samme som Cima (2017) også konkluderer med i forhold til behandling av 

tinnitusplager der man tar utgangspunkt i FA-modellen. Informantenes fokus på å være 

fleksibel i tilnærming til bruk av KAT – verktøy og dette «kontroll – dilemmaet», ser derfor 

ut til å være hensiktsmessig da mange av informantene nettopp snakker om at de må bruke 

mer atferdsrettede verktøy i disse situasjonene. Det at informantene bruker mer av 3. bølge 

KAT i disse situasjonene betyr ikke nødvendigvis at de beveger seg helt bort fra de 

tradisjonelle KAT – verktøyene. Dette kommer frem gjennom deres beskrivelser av mye 

brukte verktøy. 
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I litteraturen hevdes det at behandlere som benytter ATC og andre 3. bølge KAT 

tilnærminger ikke er fremmed for å bygge på den tradisjonelle formen for KAT (Hayes, 

2016). Behovet for å jobbe med endringen av tanker og arbeid på et mer kognitiv nivå, 

jamfør tradisjonell KAT, kan også støttes av forsking som viser at dysfunksjonell kognisjon 

kan føre til plagsom tinnitus (Conrad et al., 2015). Så forholdene mellom 2. bølge og 3. bølge 

KAT tilnærminger i en pragmatisk forstand må kunne sies å bidra til å støtte hverandre på 

veien til en varig habituering av de negative reaksjonene på tinnitus. Det at noen av 

informantene bruker både 2. og 3. bølge strategier sier ikke noe om at de gjør noe feil eller 

riktig, men at det er tilpasninger etter pasientens behov, personlighetstype, behandlerens 

interesser og erfaring, og hva den enkelte situasjonen krever. Det at kognitiv restrukturering i 

2. bølge KAT kan ha midlertidig effekt på habituering, mens aksept kan vise til en mer varig 

habituering, kan som det ser ut til i beskrivelsen hos informantene, være avhengig av i hvor 

stor grad pasientene er plaget av tinnitus i tillegg til deres eventuelle andre tilleggsplager 

(Cima, 2018). 

 

6.3 Perspektiv på egen rolle 
 

6.3.1 «Både og» 
Etter å ha sett på teorien om hva som inngår i begrepene terapi og pedagogisk rådgivning vil 

det være nødvendig å si at om vi benytter ordet behandling isteden for terapi, så vil det være 

klart at dette er jo selve målet for det audiopedagogene ønsker å oppnå i en tinnitustime. 

Spørsmålet om hvordan denne behandlingen foregår og hva slags rolle man innehar i denne 

prosessen kommer fram gjennom resultatene av intervjuene, da det rollene viser seg å gå på 

tvers av det som ble beskrevet i teorikapittelet. Informantenes fokus i sin rolle som behandler 

kan derfor beskrives med ord som å være lyttende, skape trygghet, være genuin, skape en 

felles forståelse og empati. Dette faller sammen med grunnholdningene til Rogers 

personsentrerte tilnærming til rådgivning (Rogers, 1990). Disse grunnholdningene reflekteres 

også i teorien om den terapeutiske allianse og kjennetegnene for hvordan pasienter vanligvis 

beskriver en kognitiv terapeut (Berge & Repål, 2015, p. 45).  Disse kvalitetene kan derfor 

sies å være nødvendige på uansett om man driver terapi eller pedagogisk rådgivning.  

 

Dette går igjen hos informantene da de forteller at det er nyttig å bruke den sokratiske 

samtalen, med utspørring som skal stimulere til refleksjon og forståelse av sammenhenger 

hos pasienten. Dette går også hånd i hånd med å bygge relasjonell tillit og allianse til 
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pasienten. Informantene ser dette som viktig å fokusere på i hele behandlingsprosessen da 

dette innebærer elementer som å vise; trygghet, autoritet rundt egen kompetanse, åpenhet, 

empati og forståelse. Dette opplever informantene kan gi rom for å utfordre pasienten der det 

måtte trengs og at dette skaper fremdrift i behandlingen. Gjennom å bygge tillit opplever 

informantene også at sårbare temaer som for eksempel traumer eller selvmordstanker, dukker 

opp av seg selv. I disse situasjonene ser de det som viktig å kunne lytte og romme disse 

historiene for å kunne ta gode avgjørelser for det videre behandlingsløpet. Dette gjenspeiles 

også i litteraturen om KAT, der det ofte legges vekt på at terapeutens rolle er å la pasientens 

opplevelse av situasjonen, og la deres behov stå i sentrum (Berge & Repål, 2015, p. 20). 

 

Informantene viser altså at der er opptatt av at det er pasientens prosess og at de skal støtte 

pasientene til å bli sin egen hjelper eller terapeut Målet er førts og fremst hjelp til selvhjelp 

(Berge & Repål, 2015, p. 20). Spørsmålet blir derfor heller; hva er det man behandler? Det er 

viktig for informantene å få fram at de ikke aktivt skal behandle psykiske lidelser, siden de da 

behandler noe som ikke er i deres mandat å gjøre. Dette er alle informantene enige om men 

informant 5 snakker samtid og at hun som kognitiv terapeut kan kartlegge og skåre pasienter 

for eksempel depresjon om de ønsker dette. Da blir dette heller en diskusjon om hva den 

enkelte audiopedagog har av tilleggskompetanse og hvilke sertifiseringer og spesifikk KAT 

utdanning audiopedagogen har. Det som kommer frem i intervjuene når man snakker om 

deres rolle tenkes derfor å være knyttet til å bruke en pedagogisk rådgivende rolle med de 

grunnleggende personsentrerte holdningene til Rogers (1990), i tillegg til KAT- verktøyene 

og prinsippene, for å oppnå en behandling av den negative assosiasjonen som har blitt knyttet 

til tinniutssignalet, og ikke underliggende psykiske lidelser eller andre sykdommer. Men det 

kommer fram at de er bevisste på dette ståstedet og at de gjennom denne posisjonen kan 

bruke informasjon om andre patologiske tilstander hos pasienten til å bruke de pedagogiske 

rådgivningsferdighetene på en tilpasset og hensiktsmessig måte ved å gi informasjon om 

hvordan dette eventuelt kan henge sammen med tinnitusplagene.  

 

Det kommer altså frem på tvers av informantene at audiopedagogene som bruker KAT, har 

en fleksibel rolle i forhold til om de driver en pedagogisk eller terapeutisk virksomhet. Det er 

derfor vanskelig å si om det er en ren pedagogisk virksomhet, rådgivning eller terapi. Dette er 

noe som blir en mer dynamisk og kompleks rolle, som svinger mellom de forskjellige 

begrepene for det vi kan kalle en behandler, jamfør (Drapela, 1990). Dette kommer også fram 

i informant 4 sitt utspill om hun ser på sin rolle som mest pedagogisk eller mest terapeutisk 

og sier at dette er nærmest umulig å skille på; «All psykologi er pedagogikk og all pedagogikk 
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er psykologi.». Dette er i seg selv også interessant da den audiopedagogiske utdannelsen 

legger vekt på rådgiverrollen, med rådgivningsteori og noe trening i rådgivningsferdigheter. 

Innenfor det spesialpedagogiske feltet er diskurser rundt dette at en spesialpedagog skal drive 

rådgivning, men som kan ha en terapeutisk effekt, jamfør artikkelen til Schibbye (1996), 

viktig å fremheve igjen. Audiopedagogene som også kan være pedagoger og 

spesialpedagoger glir derfor over i en rolle som kan tolkes som rent terapeutisk, om de da tar 

en etterutdannelse i KAT. Men som vi har sett er de bevisste på at de behandler plager knyttet 

til tinnitussignalet og at andre lidelser eller plager, bare tas opp i sammenheng med dette. 

Derfor kommer det også fram at de mener at de skal kunne romme det som kommer opp av 

informasjon og tåle dette selv om det er vanskelig, men kunne rådgi og henvise videre til 

psykolog eller andre instanser om det skulle gå utenfor deres mandat. Når de da benytter sine 

ferdigheter og kunnskap fra begge disse utdannelsene, kan det argumenters for at denne 

gruppen sitter på og kan utøve en kompetanse som fører til at de havner i en rolle som en 

behandler med flere «hatter» (Drapela, 1990). Disse «rollehattene» kan da kategoriseres som 

både rådgiver, veileder, terapeut og pedagog. Dette kommer frem hos informantene og deres 

ulike stiler, interesser, erfaring og unike utdannings og kursutvikling, virker å ha påvirket 

deres identitet i forhold til disse ulike «rollehattene» på ulikt vis.  

 

6.3.2 Å vise forståelse, trygghet, håp, ærlighet og empati 
Ifølge Rogers (1990) er en personsentrert holdning til pasientene basert på en forståelse av at 

en naturlig vekstprosess skjer i den menneskelige organisme når et trygt interpersonlig møte 

finner sted mellom rådgiver/terapeut og pasient. Det er her grunnholdningene til Rogers 

(1990) vises gjennom informantenes utsagn om viktigheten av å vise forståelse, trygghet, 

håp, ærlighet og empati. Drapela (1990) diskuterer og kommer frem til at disse 

grunnholdningene fungerer som et rammeverk for bruken av de mer tekniske 

rådginingsverktøy, og at graden av forståelse behandleren har på teori i fagområdet man 

jobber med, som her er KAT og tinnitusplager, blir et utgangspunkt for bevisstheten man kan 

ha rundt den psykologiske påvirkningen verktøyene man bruker har på pasientens sinn. Det 

ser ut til informantene har en høy grad av bevissthet rundt dette og at dette gjenspeiler seg i 

bruken av ord som; «å romme pasientens fortellinger og problemer», og at «KAT er et 

verktøy som kan benyttes, men som må tilpasse pasienten». Forholdet mellom bruk av teori 

og verktøy sammen med en personsentrert holdning, der bruk av verktøy vanskelig kan 

skilles fra behandlerens egen personlighet, kan tenkes å bli reflektert i utsagnene 

informantene har om at den teoretiske innsikten av KAT har påvirket deres private/ 

personlige måte å tenke på (Drapela, 1990). Dette illustreres ved informant 2 som legger til 
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om hvordan erfaringen som behandler preger personligheten; «Det gjør noe med hvordan du 

begynner å tenke selv også. Det gjør det. Så etterhvert så blir det nesten litt sånn vanskelig å 

skille hva som er arbeidsverktøy og hva som er dine personlige måter å se ting på». 

 

6.3.3 Den terapeutiske alliansen 
De grunnleggende holdningene til Rogers (1990) er også beskrevet som viktig byggeklosser 

og elementer i å skape en allianse og tillit mellom behandler og pasient i KAT, der det stadig 

legges mer vekt på disse relasjonelle faktorene som empati, varme, ekthet og annerkjennelse i 

terapi (Berge & Repål, 2015, p. 58; Kåver, 2012). Det er dette som kjennetegner den 

terapeutiske alliansen i KAT. Informantene utrykker også ofte dette med at man må ha sikre 

en felles forståelse tidlig i behandlingsforløpet, dette beskrives også som en hjørnestein i den 

terapeutiske alliansen (Berge & Repål, 2015, p. 20). Det ser med andre ord ikke ut til at det er 

et stort skille mellom rollen informantene har ved bruk av personsentrerte grunnholdningene, 

når de bruker KAT, eller om de tar i bruk disse holdningene med andre typer intervensjon. 

Disse grunnholdningene, sammen med kunnskap om hørsel og tinnitus, stress og hjernens 

funksjon blir uansett derfor et relasjonelt rammeverk for behandling, koblet sammen med 

bruk av verktøy og teori om KAT. Dette er i tråd med Drapelas (1990) diskusjonen om 

rådgiverens, eller terapeutens uatskillelige rolle som et subjekt i relasjon til pasienten, og 

betydningen dette har for resultatet på behandlingen (Berge & Repål, 2015, p. 45). Forholdet 

mellom de pasientsentrerte grunnholdningene til Rogers (1990) og bruk av informasjonsrettet 

rådgivning, og den spesifikke bruken av kognitive - og atferdsterapeutiske verktøy til 

informantene i denne studien, kan derfor sies å inneholde de samme kvalitetene som blir 

beskrevet i både litteratur om bruk av pedagogisk rådgivning, kognitiv terapi og 

hørselsrehabilitering generelt (Berge & Repål, 2015, p. 58; Tye-Murray, 2015, p. 346).    

Det som går igjen i teorien, og hos informantene blir til slutt at det viktige er å rette 

oppmerksomhet mot pasientens ressurser, etablere en felles forståelse om 

behandlingsforløpet og benytte tilpassede verktøy etter pasientens behov (Berge & Repål, 

2015, p. 20)  
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7 Oppsummering og konklusjon 
 

I denne oppgaven var målet å undersøke hvilke erfaringer audiopedagoger som behandler 

voksne med tinnitusplager, har med bruk av kognitiv atferdsterapi. Dette ble operasjonalisert 

ved hjelp av de tre forskningsspørsmålene som omhandlet temaene KAT – verktøy, 

Tilnærming til KAT, og Perspektiv på rolle. Grunnlaget for problemstillingen var blant annet 

at forskning viste at det mangler kunnskap om hvordan KAT implementeres og brukes basert 

på pasientenes og behandlernes eget perspektiv (Thompson et al., 2017). Det er vanskelig å 

komme med noen konklusjon basert på en kvalitativ studie som denne, men resultatene og 

analysen har likevel generert noen funn som jeg mener kan være relevant for fagfeltet å se 

nærmere på. I dette kapittelet blir derfor konklusjonen fremlagt som en reflekterende 

oppsummering av det jeg mener er det viktigste innholdet i diskusjonen. Denne 

oppsummeringen blir derfor også det nærmeste jeg kan komme et svar på 

forskningsspørsmålene, basert på analysen som har blitt gjort. Til slutt skal se på veien videre 

og legge frem forslag til videre forskningsspørsmål basert på resultatene i denne studien, som 

jeg med utgangspunkt arbeidet med denne oppgaven ser som relevant for det 

audiopedagogiske fagfeltet.  

 

7.1 KAT – verktøy  
 

1.    På hvilke måter benytter audiopedagogene KAT – verktøyene i behandling av 

tinnitusplager? 

 
7.1.1 Negativ rådgivning, feilinformerte pasienter og 

psykoedukasjon 
Informantene forteller om mye feilinformasjon hos pasienter og registrerer at dette ofte 

kommer av negativ rådgivning og feilinformasjon fra media eller andre faggrupper de har 

vært hos før de kommer til audiopedagogen. På grunn av dette bruker informantene mye tid 

på psykoedukasjon og benytter dette som en inngang til å se informasjonen i et kognitivt 

perspektiv. Manglende kunnskap hos annet helsepersonell og audiologiske behandlere kan 

altså bidra til denne feilinformasjonen,  og siden dette viser av informantenes beskrivelser å 

få store konsekvenser for graden av for eksempel frykt for tinnitus, bør man også derfor 

utforskes dette videre (Jastreboff, 2004, p. 173).  
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7.1.2 Frykt for eksponering og ACT  
Noen av informantene tar utgangspunkt i 3. bølge KAT verktøy når de møter utfordringer 

knyttet til pasienter som er engstelige for eksponeringsøvelser. Her viser ACT- verktøy, som 

for eksempel ACT- matrisen, seg som et godt grunnlag for å hente motivasjon til å starte med 

en gradvis eksponering gjennom å bruke aksept. Informantene er enige i at før man jobber 

med eksponering, er en grundig psykoedukasjon som en grunnmur, avspenningsøvelser og 

oppmerksomhetstrening nødvendig. Dette gjelder også for arbeid med ABC – modellen og 

identifisering av automatiske tanker knyttet til tinnitus, ved bruk av tradisjonell KAT. Da 

dette også kan sees på som en form for eksponering for de som er mest engstelig (Cima, 

2018). 

 
7.1.3 Hjemmeoppgaver og viktigheten av struktur 
Informantene forteller at pasienter kan slite med å gjennomføre hjemmeoppgaver og at 

motivasjon hos pasienten kan være en fremstå som en viktig faktor. Gjennomgang av 

hjemmeoppgavene, tilbakemeldinger og vurderinger sammen med pasienten for å tilpasse til 

pasientens behov fremstår derfor som viktig. Gjennom analysen så vi derfor at god struktur i 

timene med klare forventninger og god psykoedukasjon skaper positive forventningene hos 

pasienten, og motivasjon for å ta fatt på hjemmeoppgavene. 

 

7.1.4 Sammenhengen mellom tanker, følelser og tinnitus. 
Informantene opplever at pasienter kan ha vanskelig med å se sammenhengen mellom 

følelser, kroppsfornemmelser, tanker og tinnitus. Dette kan komme av mange årsaker, men i 

disse tilfellene bruke informantene den kognitive diamanten mye og opplever at denne gir økt 

forståelse for denne sammenhengen hos mange av pasientene. Informantene bruker også 

sokratisk utspørring og ABC – modellen for å avdekke og forklare denne sammenhengen. 

Bruk av den kognitive diamanten viser seg også å bli brukt på tvers av de ulike teoretisk 

tilnærming til KAT de måtte ha. Den kognitive diamanten kan derfor sees på som et nyttig 

verktøy å bruke for å etablere en forståelse hos pasienten, som kan være hensiktsmessig 

uansett hvilke KAT - verktøy behandleren videre velger å benytte. Den kognitive diamanten 

kan i så måte være et bindeledd mellom psykoedukasjon og andre KAT – verktøy. 

 

7.1.5 Negative automatiske tanker (NAT) vs. automatiske tanker. 
Informantene opplever at pasienter kan ha vanskeligheter med å identifisere NAT eller 

oppfatte at de skulle ha dette. Det kommer frem at dette mulig kan være på grunn av 
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begrepsbruken med ordet «negativ» som en hindring for pasientene til å jobbe med disse 

tankene. Her brukes løsningen med å ikke bruke ordet «negativ» i det som ofte kalles for 

negative automatiske tanker, men heller kalle det for automatiske tanker. Denne utfordringen 

blir tatt opp i noe av litteraturen om KAT og kan være på bakgrunn av dette være verdt å 

være bevisst for andre audiopedagoger som jobber spesielt med 2. bølge KAT – verktøy 

(Kaldo & Andersson, 2004, p. 160). 

 

7.1.6 Kulturelle forskjeller 
Ulike kulturelle bakgrunner nevnes av noen av informantene som en utfordring når de bruker 

KAT. Her kan kartlegging av livssyn og religion være med å bidra til at kognitive verktøy og 

verktøy basert på aksept kan bli implementert i behandlingen.  

 
7.1.7 Verktøy som går igjen på tvers av utfordringer 
Bruken av tradisjonell KAT har som sagt vist seg å være effektiv for behandling av plagsom 

tinnitus (Hesser et al., 2011). Og informantene kan fortelle at de bruker et bredt utvalg av 

forskjellige 2. bølge KAT - verktøy som fungerer for mange av pasientene deres. Da blir 

ABC -modellen og den kognitive diamanten ofte nevnt. Effekten av 2. bølge KAT har likevel 

vist seg å være midlertidig i mange studier, i tillegg til at det kan være for krevende for de 

mest plagede pasientene (Cima, 2018; Conrad et al., 2015). I samsvar med dette kan 

informantene fortelle at de bruker 3. bølge KAT – verktøy for de som er mest plaget og som 

har mye angst, da dette også har vist seg å gi bedre effekt for denne gruppen pasienter. 

Informantene bruker verktøy fra begge bølgene KAT, og tilpasser dette etter pasientens 

behov. 

 

7.2 Tilnærming til bruk av KAT 
 

2. Hvilken tilnærming har audiopedagogene til bruk av KAT? 

 

7.2.1 Øvelse gjør mester og erfaring preger  
Informantene som bruker mye 3. bølge KAT bruker fler verktøy enn de de som bruker mest 

2. bølge KAT. Dette er i samsvar med forskningsresultatene til Brown et al. (2011). De som 

bruker mye 3. bølge KAT viser seg også å være de som har mest erfaring med bruk av KAT. 

Dette kan også ha noe med interesse å gjøre. 
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7.2.2 Å være fleksibel  
Informantene er opptatt av å tilpasse bruken av KAT til hver enkelt pasients behov basert på 

en grundig kartlegging. Dette gir så føringer for hvordan og om de bruker KAT -verktøy 

videre i behandlingsforløpet. 

 

7.2.3 Kontroll eller aksept? 
Noen av informantene kan opplever at «kontroll – dilemmaet» som oppstår i møte med noen 

pasienter kan være utfordrende. Dette handler om de som kan få mer vanskeligheter med sine 

tinnitusplager ved å forsøke å kontrollere tinnitus, tanker og situasjoner som kan føre til 

angst. Dette er i tråd med å bruke F. A – modellen som teoretisk rammeverk for behandling 

(Cima, 2017). Her kan 3. bølge KAT med ACT og Mindfulness være en løsning som 

informantene bruker. Når de snakker om «kontroll - dilemmaet» trekker de også frem igjen 

viktigheten av god psykoedukasjon.  

 

7.3 Perspektiv på egen rolle 
 

7.3.1 «Både og» 
Gjennom analysen kan man se at alle Informantene opplever det som viktig å bruke Rogers 

(1990) grunnholdninger når de bruker KAT i behandlingen da de beskriver de viktigste 

hovedtrekkene ved sin rolle som å være lyttende, skape trygghet, være genuin, skape en felles 

forståelse og empati. Dette går også hånd i hånd med å bygge relasjonell tillit og en 

terapeutisk allianse til pasienten. Dette blir så grunnlaget for deres rolle i behandlingen der i 

tillegg bruker KAT – verktøy som nettopp dette, verktøy. Selv om det kommer frem av 

informantene har ulike syn på om de opplever sin rolle som mest terapeut, pedagog, eller 

rådgiver, eller «både og». Så er det viktig å påpeke at dette ser ut til å henge mer sammen 

med identitetsfølelse, nivå av etterutdanning, og interesse. Det er uansett mulig ut fra 

analysen å se rollen deres som mer fleksibel og at audiopedagoger som bruker KAT for 

tinnitusplager befinner seg definisjonsmessig innenfor alle disse rollene.  

 

7.3.2 Å vise forståelse, trygghet, håp, ærlighet og empati 
I informantenes beskrivelser av forholdet mellom bruk av teori og verktøy sammen med en 

personsentrert holdning, blir bruk av verktøy vanskelig å skille fra behandlerens egen 

personlighet og innsikt. Dette blir vist i informantenes beskrivelser av den teoretiske 
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innsikten og forståelse de har av KAT, da denne ser ut til å påvirke deres personlige måte å 

tenke på. Skillet mellom hva som er aktiv behandling, terapi, ren pedagogikk eller rådgivning 

i informantenes bruk av KAT kan derfor også sies å komme i andre rekke. Deres forståelse av 

KAT og deres bevissthet om hvordan KAT verktøyene kan påvirke pasientenes sinn, kan 

derfor sies å være av større betydning for informantene, ved å kjenne igjen hvor sine grenser 

for behandling går, og at de ved å utøve de personsentrerte holdningene, kan ha en 

terapeutisk effekt likevel (Schibbye, 1996). Informantenes beskrivelser av hva som er viktig i 

sin rolle som behandler når de benytter KAT for voksne pasienter med tinnitusplager, viser ut 

fra analysen, at de har som hovedfokus å rette oppmerksomhet mot pasientens ressurser, 

etablere en felles forståelse om behandlingsforløpet og benytte tilpassede verktøy etter 

pasientens behov. Dette er i tråd med hva som både er kjennetegn for den terapeutiske 

alliansen som er sentral i litteraturen om KAT, og Rogers (1990) grunnholdninger som er 

sentral i pedagogisk rådgivnings litteratur (Lassen, 2002, p. 65).  

 

7.4 Felles plattform 
Alle informantene ønsker et nærere felleskap mellom audiopedagoger som bruker KAT og 

dette uttrykkes på ulike måter. Det som går igjen er ønske om mer åpenhet, deling av 

informasjon og en systematikk i forhold til å rapportere sine resultater. Det kommer fram av 

informantene at det ikke er mange de kan dele sine erfaringer med, i sammenheng med sin 

bruk av KAT i tinnitusbehandlingen så dette kommer frem som et etterlengtet behov. En slik 

deling av informasjon og erfaringer om behandling, bruk av KAT - verktøy og perspektiver 

på tilnærming til KAT kan derfor sies å kunne styrke denne faggruppen. 
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8 Veien videre 
 

Til slutt i denne oppgaven ønsker jeg å legge frem nye problemstillinger som tar 

utgangspunkt i hovedfunnene i denne studien. Dette oppsummerer de spørsmålene jeg satt 

igjen med etter arbeidet med oppgaven og kan stå som en åpen oppfordring til andre som 

ønsker å undersøke temaet nærmere.  

 

8.1 KAT - verktøy og tilnærming til KAT 
Forskningsspørsmålene var. 

På hvilke måter benytter audiopedagogene KAT – verktøyene i behandling av tinnitusplager? 

Og: Hvilken tilnærming har audiopedagogene til bruk av KAT? 

 

Disse to forskningsspørsmålene ga kunnskap som med god grunn kan slåes sammen til et 

felles område for videre undersøkelse. Det kom frem i resultatene at informantene bruker 

mange KAT – verktøy fra både 2. og 3. bølge KAT, men at deres tilnærming til KAT og 

erfaring gjorde at dette ble tilpasset pasientenes behov på spesifikke måter. Denne erfaringen 

med ulike behandlingsstrategier tilknytte de forskjellige teoretiske utgangspunktene, som den 

kognitive modellen til McKenna et al. (2014) og FA – modellen (Cima, 2018), kunne med 

fordel for både behandlere, pasienter og utdanning innen audiopedagogikk og kognitiv terapi, 

bli undersøkt nærmere. Et nytt forslag til forskningsspørsmål kunne her kan være: 

 

På hvilke måter kan bruk av KAT - verktøy for tinnitusplager blant audiopedagoger i Norge 

bli kartlagt på en hensiktsmessig måte for videre implementering i undervisning og 

fagutvikling? 

 

8.2 Beskrivelse av rollen som behandler 
Forskningsspørsmålet var: 

Hva tenker audiopedagoger om sin rolle som behandler, når de bruker KAT?  

 

Rollen til audiopedagogene som benytter KAT, kan virke tvetydig. Den akademiske og 

faglige diskusjonen rundt denne rollen kunne derfor med fordel ha fått større fokus under den 

grunnleggende audiopedagogiske utdanningen spesielt, og på det spesialpedagogiske feltet 

generelt. Dette kan også tenkes å få konsekvenser for pasientgruppen. 
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Nytt forskningsspørsmål kan da være: 

Kan en klarere offentlig definisjon av audiopedagogers rolle ved KAT - behandling av 

tinnitusplager, gjøre at pasienter med plagsom tinnitus lettere oppsøker behandling? 

 

8.3 Felles plattform 
Gjennom induktiv koding kom temaet om en felles plattform frem. Her ble det vist at 

informantene utrykker et behov for å dele informasjon og tanker rundt perspektiver og 

erfaring om bruk av KAT for tinnitusplager hos voksne. Dette er da for audiopedagoger seg 

imellom. 

 

Et nytt forskningsspørsmål basert på denne kunnskapen kan dermed være: 

Hvordan kan audiopedagogers felles deling av opplevelser og erfaringer med KAT for 

tinnitusplager, bidra til utvikling av fagfeltet? 
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Vedlegg / Appendiks 
8.4 Vedlegg 1: Intervjuguide 
 

Innledningsspørsmål:  

1.   
Hvordan var ditt første møte med bruk av kognitiv atferdsterapi (KAT) i sammenheng med 

tinnitusplager? 

 

Oppfølgingsspørsmål: 

• Praksis? 

• Utdanning; Før/Under/Etter?    

 

2. 

Hvordan vil du beskrive din opplevelse av å ta utdanning innen KAT? 

Oppfølgingsspørsmål: 

• Utfordringer/ fordeler 

• Undervisningen 

• Råd til andre audiopedagoger? 

 

3. 

Kan du fortelle om noe du eventuelt savnet av utdanningen i KAT/kurset? 

 

Oppsummering 
  

Nå vil jeg gjerne gå over til å snakke litt om din rolle som behandler når du bruker KAT. 

4. 
Hvordan vil du beskrive din rolle som audiopedagog når du benytter KAT for voksne 

pasienter med tinnitusplager?  

 

Oppfølgingsspørsmål: Kan du si litt mer om det? 

 

5.  

Hvordan ser du på deg selv i rollen som behandler ved bruk av KAT?  
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Oppfølgingsspørsmål: Ser du på din behandlerrolle som mest pedagogisk eller mest 

terapeutisk?    

 

Oppfølgingsspørsmål: Hvorfor det? 

6. 

Hva opplever du er de viktigste faktorene for å oppnå en god relasjon til pasientene når man 

tar i bruk kognitiv atferdsterapi?  

 

Oppfølgingsspørsmål: Hva tenker du er din rolle i dette? 

 

Oppsummering 
 
Til informanten: Husk å ikke nevne personopplysninger! 

 

Nå skal vi snakke litt om de ulike teknikkene/verktøyene og eventuelle utfordringer ved 

bruk av KAT. 
 

7. 

Hvilke utfordringer, i sammenheng med bruk av KAT, er det vanlig å møte på for deg som 

behandler?  

 

Er det noe du spesielt vil trekke frem? 

 

Noe som går igjen? 

 

8. 

Har du opplevd at noen spesielle KAT – verktøy, eller teknikker du bruker i behandlingen har 

blitt avgjørende for resultatet?   

 

Oppfølgingsspørsmål: Kan du si noe mer om dette? 

 

9. 

Hva føler du om å spørre pasienter om spesielt sårbare temaer du mener er nødvendig å ta 

opp i forhold til behandlingen?  
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Oppfølgingsspørsmål: Hvilke temaer kan dette være? 

• Religiøsitet 

• Seksualitet 

• Overgrep 

• Selvmordstanker 

 

Oppfølgingsspørsmål: Opplever du at KAT – verktøyene eller prinsippene du benytter, 

fungerer som en støtte i disse situasjonene? Evt. hvordan? 

 

Oppsummering 
 

10. 

Har du opplevd å ha møtt motstand på noen av KAT - verktøyene du benytter i 

behandlingen? Eventuelt hvilke? 

 

11. 

Kan du fortelle noe om hvordan du støtter pasientene med å bryte de negative 

assosiasjonene til tinnitus?   

 

Oppfølgingsspørsmål: Hvordan opplever du som behandler dette? Hvorfor det? 

• Givende? 

 

• Vanskelig? 

 

Oppsummering 
 
Audiopedagogens perspektiv på behandlingen: 
 

Nå skal vi over til å snakke litt om dine perspektiver og tanker rundt din bruk av KAT. Det 

er greit at du bruker litt ekstra tid til å reflektere før du svarer. 

 

12.  

Opplever du at dine tidligere erfaringer former ditt valg av KAT - verktøy i møte med 

pasienter? Evt. hvilke erfaringer? 

 

• Spesielle opplevelser? 

• Utdanning? 
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• Praksis? 

 

13. Hvilke aspekter ved KAT - behandlingen interesserer deg ekstra mye? 

Oppfølgingsspørsmål: Hvordan gjenspeiler dette seg i din bruk av KAT? 

 

Oppsummering 
 

Nå vil jeg gjerne snakke mer om Kognitiv Atferdsterapi og tinnitusplager generelt: 
 

14.  

Hvordan ser du på tankens påvirkningskraft på opprettholdelse av tinnitus?   

 

Oppfølgingsspørsmål: Kan du utdype det?  

  

15. 

Hva mener du er de viktigste punktene å ha fokus på når man bruker KAT i behandlingen av 

voksne med tinnitusplager? 

 
Oppsummering 
 
Da vil jeg avslutte med et spørsmål om kolleger og KAT: 
 

16. 

Tror du dine kolleger deler dine holdninger og erfaringer til bruk av KAT ved behandling av 

voksne med tinnitusplager?  

 

Oppfølgingsspørsmål: Er dette evt. noe du skulle ønske du visste mer om? 

 

Er det noe mer du ønsker å tilføye til slutt? 

 

Skru av opptaket. 
Evaluering: 

Hvordan opplevde du å svare på disse spørsmålene? 
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8.5 Vedlegg 2: Forespørsel om å delta i 
forskningsprosjektet 

Er du audiopedagog og har gjennomført kurs i kognitiv 
terapi? Da er du velkommen til å delta i 
masteroppgaveprosjektet  

” Kognitiv atferdsterapi og tinnitusplager hos voksne” 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et masteroppgaveprosjekt hvor formålet er å 
fremskaffe ny kunnskap om audiopedagogers erfaringer om bruk av kognitiv 
atferdsterapi (KAT) i behandling av tinnitusplager hos voksne. I dette skrivet gir vi deg 
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. Om du ønsker å 
delta får du et mer utdypende informasjonsskriv og samtykkeskjema tilsendt på e-post. 

Formål  

Den omfattende forskningen som er gjort på KAT for tinnitusplager viser at 
behandlingsmetoden har signifikant effekt på reduksjon av negativ reaksjon på tinnitus, i 
tillegg til å bidra til økt opplevd livskvalitet. På tross av forskningen som er gjort, mangler 
det fortsatt kunnskap om hvordan KAT brukes basert på behandlernes eget perspektiv. Målet 
med studien er derfor å fremskaffe ny kunnskap om audiopedagogers erfaringer med bruk av 
KAT i behandling av tinnitusplager hos voksne. Den overordnede problemstillingen i 
prosjektet lyder som følger:  

Hvilke erfaringer har audiopedagoger, som behandler voksne med tinnitusplager, med bruk 
av kognitiv atferdsterapi?  

Hvorfor får du spørsmål om å delta? Til prosjektet søkes audiopedagoger med godkjent 
kurs i kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi, som bruker denne tilnærmingen aktivt i 
behandlerens tilbud til voksne med tinnitusplager. Rekruttering av informanter går gjennom 
Norsk Forening For Kognitiv Terapi (NFKT) og Norsk Audiopedagogisk Forening (NAF) 
som formidler kontakten med utvalget.  

Hva innebærer det for deg å delta? For å belyse problemstillingen vil det bli gjennomført 
individuelle intervju. Deltakelse innebærer å være en aktiv deltaker i et intervju hvor emnet 
vil være erfaringer rundt bruk av KAT i behandling av tinnitusplager hos voksne. 
Spørsmålene vil blant annet omhandle erfaring med bruk av KAT, din rolle som behandler, 
og faktorer for vellykket behandling. Det vil bli gjort lydopptak av intervjuet. Estimert 
varighet for intervjuet er rundt 60 minutter. Dato og tid blir avtalt med deltaker. Intervjuene 
vil finne sted der det passer deltaker. Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? Institutt 
for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet.  

Ønsker du å delta kan du kontakte prosjektleder, Martin Wold på; E-post: 
martiwol@student.uv.uio.no Eller telefon: 91857502  
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8.6 Vedlegg 3: Godkjenning av Norsk Senter For 
Forskningsdata 
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NSD sin vurdering

Prosjekttittel

Kognitiv atferdsterapi og tinnitusplager hos voksne.

Referansenummer

328210

Registrert

08.01.2019 av Martin Wold - martiwol@student.uv.uio.no

Behandlingsansvarlig institusjon

Universitetet i Oslo / Det utdanningsvitenskapelige fakultet / Institutt for spesialpedagogikk

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat)

Guri Engernes Nielsen, g.e.nielsen@isp.uio.no, tlf: 22855518

Type prosjekt
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Prosjektperiode
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Status

24.01.2019 - Vurdert

 
Vurdering (1)

24.01.2019 - Vurdert

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar med
personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i meldeskjemaet med
vedlegg den 24.01.2019. Behandlingen kan starte. 
 
MELD ENDRINGER 
Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være nødvendig å melde dette til NSD ved å
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Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 31.12.2019. 
 
HELSEPERSONELL SIN TAUSHETSPLIKT 
Helsepersonell har taushetsplikt. Det er derfor viktig at intervjuene gjennomføres slik at det ikke samles inn
opplysninger som kan identifisere enkeltpasienter eller avsløre taushetsbelagt informasjon. Vi anbefaler at
dere er spesielt oppmerksom på at ikke bare navn, men også identifiserende bakgrunnsopplysninger må
utelates, som for eksempel alder, kjønn, sted, diagnoser og eventuelle spesielle hendelser. Vi forutsetter også
at dere er forsiktig ved å bruke eksempler under intervjuene.  
 
Forsker og informant har et felles ansvar for det ikke kommer frem taushetsbelagte opplysninger under
intervjuet. Det kan derfor være hensiktsmessig om forskeren avklarer dette med informanten i forkant av
intervjuet.  
 
LOVLIG GRUNNLAG 
Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. Vår vurdering er
at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig,
spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den registrerte kan trekke
tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes samtykke, jf.
personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a. 
 
PERSONVERNPRINSIPPER 
NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i
personvernforordningen om: 
 
- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende informasjon om og
samtykker til behandlingen 
- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og
berettigede formål, og ikke behandles til nye, uforenlige formål 
- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, relevante og
nødvendige for formålet med prosjektet 
- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig for å oppfylle
formålet  
 
DE REGISTRERTES RETTIGHETER 
Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: åpenhet (art. 12),
informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18), underretning
(art. 19), dataportabilitet (art. 20).  
 
NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til form
og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13.  
Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig institusjon plikt til
å svare innen en måned. 
 
FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER 
NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet (art. 5.1 d),
integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32). 
 
For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og/eller rådføre dere med
behandlingsansvarlig institusjon. 
 
OPPFØLGING AV PROSJEKTET 
NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av personopplysningene er
avsluttet. 
 
Lykke til med prosjektet! 
Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1) 
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8.7 Vedlegg 4: Konseptuell modell for arbeid med 
oppgaven, utforming av koder og tema i analysen 
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3. Hvilken
tilnærming har
audiopedagogene
til bruk av KAT?

Avspennings
øvelser

ACT -
matrisen
/verdier

Mindfullness

Kontroll Aksept
Automatiske

tanker vs
NAT

Fokuserings
trening

Oppmerksomhe
tstrening Eksponering

Unngå
stillhet

* PT =
plagsom
tinniuts

3ks og 5ks
Den

kognitive
diamanten

Hjemmeopp
gaver

Endring

Habituering


