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Abstract 
	
Background: Psychodynamic psychotherapy is empirically supported in treatment of 

psychiatric disorders, both in adults and adolescents. Transference interpretations, one of the 

central concepts of psychodynamic therapy, have not been studied to large extents in 

adolescent therapy. Studies of transference interpretations in adult therapy,	e.g.	the	First 

Experimental Study of Transference-interpretations (FEST), indicates that people with 

significant interpersonal difficulties benefit better from transference interpretations. In the 

First Experimental Study of Transference work – In Teenagers (FEST-IT), a corresponding 

study on adolescents, 70 depressed patients aged 16-18 years were randomized into two 

groups of which one group was given therapy with moderate use of transference 

interpretations, while the other group was given therapy lacking transference interpretations. 

The main outcome of this study is not yet published. 

Methods: In the present sub-study of FEST-IT, two therapists with psychodynamic training 

have listened to a selection of 20 audio recorded sessions from FEST-IT. They have scored 

the quantitative use of transference interpretations with a Likert scale ranging from 0-4. Inter 

rater agreement is calculated in SPSS.  From the 20 audio files, 15 of the files contained 

transference interpretations. The author of this paper have listened to these 15 audio tapes to 

identify and transcribe examples of transference interpretations. Transcribed examples have 

consequently been categorized into five categories inspired by the FEST-study. Furthermore, 

the examples of the interpretations along with accompanying context, have been analyzed to 

get a sense of the adolescents´ actual responses to the interpretations.  

Results: The frequency of transference interpretations in the transference group gave an 

average score of 2,47 (SD 1,0), as for the non-transference a score of 0,2 (SD 0,3), df 18, t=-

7,7, p<0,0005. Interrater reliability was generally high. In matter of the transcribed clinical 

examples, there was among the adolescents seen a propensity to include their relations to 

caregivers in response to the transference interpretations. This was seen in 10 of 23 examples, 

not limited to genetic interpretations, but across all categories of transference interpretations.  

Conclusion: The frequency of transference interpretations in the transference group was 

higher than in the FEST-study on adults, but results are not comparable due to limited 

material from FEST-IT. The observed tendency of adolescents including relational problems 

with caregivers as a response on transference interpretations, may represent an interesting 

hypothesis for further studies. 
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Innledning 
	
Psykodynamisk psykoterapi 
 
Psykodynamisk psykoterapi, en terapiform opprinnelig utledet fra psykoanalysen, har i dag 

god empirisk støtte ved behandling av psykiatriske lidelser (Abbas & kol., 2014; Goodyer & 

kol., 2017; Leichsenring & kol., 2013; Shedler, 2011).  Psykodynamisk terapi bygger på å 

forstå de sammensatte psykologiske mekanismer som kan ligge til grunn for pasientens 

symptomer. Som ledd i dette står fokus på menneskets ubevisste mentale liv sentralt. 

Objektrelasjoner, som er følelsesmessige -og indre personlige mønstre, utvikles fra 

mellommenneskelige erfaringer i barneårene. Objektrelasjonene blir gjennomgripende i 

individets liv og kan gi grobunn for psykiske plager. Tidlig etablerte indre forestillinger vil 

kunne prege det relasjonelle plan og gjøre seg synlig i interpersonlige settinger. Dessuten kan 

utvikling av repeterende handlings-og reaksjonsmønstre bli begrensende for livsutfoldelse 

(Gabbard, 2016; Gabbard, 2004; Ulberg, 2008).  

 

Freud (1912) beskriver at personer med ekstra store utilfredsstilte behov for kjærlighet, vil ha 

særlig tendens til å møte andre mennesker med forventninger bygd på både bevisste og 

ubevisste forestillinger (Freud, 1912/1958). Ubevisste forutsetninger blir med andre ord 

avgjørende i interaksjonen med andre mennesker. Psykodynamisk terapi retter seg mot å 

skape forståelse og bevisstgjøring rundt interaksjonsmønstre. Ved å søke innsikt i mønstrenes 

etiologi, sikter terapien mot en påfølgende lindring av mønstrenes ledsagende psykiske 

plager. Pasientens overføring til terapeuten kan være en kilde til å forstå pasientens ubevisste 

forutsetninger (Gabbard, 2016). 

 

Overføringstolkninger 
	
Overføringstolkninger blir gjerne betraktet som et nøkkelelement i psykodynamisk terapi 

(Freud, 1905/1953; Høglend & kol., 2008; Ulberg & kol., 2012). I psykodynamisk 

tidsavgrenset korttidsterapi (STPP) bør imidlertid overføringstolkninger brukes mer 

sparsomt, og alltid baseres på rimelige kliniske holdepunkt (Høglend, 2003).  

 

Overføring handler om at pasientens tidlige relasjonelle erfaringer projiseres på terapeuten og 

dermed avspeiler seg i terapirommet (Gabbard, 2016; Hytten & Råbu, 2012). Terapeuten kan 

velge å tolke overføringen og presentere denne tolkningen for pasienten, eller begrense seg til 
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å «tenke på overføringen» uten å presentere en tolkning. I lys av at overføringer stadig viser 

seg i dialogen mellom terapeut og pasient, er det nødvendig å presisere at en 

overføringsintervensjon innebærer at terapeuten aktivt peker på overføringsfenomenet i 

terapien. En overføringsintervensjon er et videre begrep enn en overføringstolkning, da 

sistnevnte blant flere teoretikere reserveres til mer genetiske tolkninger. Overføringsarbeid er 

når terapeuten bruker sin forståelse av overføringsfenomenet direkte ovenfor pasienten «her 

og nå», men brukes også om det utforskende arbeidet som utspiller seg i terapirommet i 

kjølvannet av en overføringsintervensjon (Ulberg & Hersoug, 2011).  

 

FEST-studien  
	
First Experimental Study of Tranference-interpretations (FEST) er den første studien som er 

gjort for å studere overføringsintervensjoner hos voksne i psykodynamisk terapi. Studien var 

en randomisert kontrollert studie med 100 deltakere. Målet var å sammenligne 

psykodynamisk korttidsterapi med og uten bruk av overføringstolkninger. Studien viste ikke 

større gjennomsnittlig effekt av behandlingen i testgruppen i forhold til 

sammenligningsgruppen. Det fremkom imidlertid resultater som pekte på at personer med 

betydelige interpersonlige vansker profitterte bedre på behandling med 

overføringsintervensjoner enn uten. Svak negativ effekt av overføringsintervensjoner ble sett 

hos individer med modne objektrelasjoner. (Høglend & kol., 2006). 

 

I FEST har overføringsintervensjonene blitt delt inn i 5 kategorier:  
 
	
	
	
	
	
 

 

 
 
 
	  

 
1) Terapeuten peker på interaksjon og relasjon i pasient-terapeutforholdet. 

 
2) Terapeuten oppmuntrer pasienten til å utforske tankene og følelsene sine om 

terapeuten og terapien. 
 

3) Terapeuten oppmuntrer pasienten til å drøfte hva terapeuten kan tenke og føle om 
pasienten. 
 

4) Terapeuten inkluderer seg selv i tolkninger av dynamiske elementer (konflikter), 
direkte manifestasjoner av overføring og hentydninger til overføring 

 
5) Terapeuten tolker repeterende interpersonlige mønstre, inkludert genetiske tolkninger 

og knytter dem til interaksjonen mellom pasient og terapeut.  
	

(Høglend & kol., 2006; Ulberg & Hersoug, 2011) 
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Tidligere studier av psykodynamisk terapi for ungdom 
	
Omfanget av studier som ser på effekten av psykodynamisk terapi for barn og ungdom har 

økt i tiårene etter 1970. Dette har gitt oss utvidet forståelse av hva som virker for barn og 

ungdom (Midgley & kol, 2011). Av de nyeste studiene i feltet, har for eksempel den britiske 

studien Improving Mood with Psycoanalytic and Cognitive Behaviour Therapy (IMPACT-

study), sammenlignet effekten av kognitiv adferdsterapi, korttids psykodynamisk terapi og 

manualisert støttebehandling for depresjon hos ungdom i alderen 11-17 år. Studien var en 

randomisert kontrollert studie hvor 470 pasienter ble randomisert. Av disse 470, ble 465 av 

pasientene inkludert i analysene som konkluderte med at de tre terapiformene kunne anses 

likeverdige (Goodyer & kol., 2011). Elena Della Rosa og Nick Midgley (2017) har benyttet 

materiale fra IMPACT til å se på ungdommers respons på overføringstolkninger i forbindelse 

med avslutning av terapi. I 2017 publiserte de en kvalitativ studie hvor de betraktet responsen 

på overføringstolkninger blant fire ungdommer. Forfatterne ville ikke dra slutninger om 

generelle responsmønstre på bakgrunn av det skrinne materialet, men diskusjonen inneholdt 

interessante observasjoner som tydet på at ulike typer ungdomspasienter så ut til å respondere 

forskjellig på overføringstolkningene. Ungdommene i utvalget så ut til å enten reagere med 

dramatiserende responser preget av høy og svingende emosjonalitet, eller med mer 

undergravende responser preget av «historiefortelling» om hvordan de hadde kommet seg 

over de opprinnelige problemene. (Della Rosa & Midgley, 2017)	

	

FEST-IT-studien  
	
First Experimental Study of Transference work – In Teenagers (FEST-IT) er en norsk studie 

av overføringsintervensjoner i psykodynamisk ungdomsterapi, hvor 70 ungdommer i alderen 

16-18 år ble behandlet over 28 uker for unipolar depresjon etter en STPP-manual fra 

IMPACT-studien (Midgley & kol., 2010). Denne randomiserte kontrollerte studien hadde et 

dismantling design på samme måte som FEST-studien, hvor den ene gruppen mottok 

psykodynamisk terapi hvor det skulle være moderat bruk av overføringsintervensjoner. Den 

andre gruppen skulle motta terapi med fravær av overføringsintervensjoner. Terapien forgikk 

med spesialtrente terapeuter, som ikke hadde kontakt med de som evaluerte. 

Randomiseringen var bare kjent for terapeuten. Lydopptak fra terapitimene ble evaluert 

gjennom en rekke standardiserte scoringsverktøy av uavhengige ratere som var blindet for 

randomiseringen. (Ulberg & kol., 2012; Ness & kol., 2018). Etter et år ble det gjennomført 

oppfølging og scoring ved hjelp av Psychodynamic Function scales (PFS) (Høglend & kol., 
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2000), Inventory of interpersonal Problems-Circumplex Version (IIP-C) (Alden & kol., 

1990), Global functioning scale (GAF) (Aas, 2011), Total mean score of Symptom checklist-

90 (GSI) (Derogatis, 1992), Beck Depression Inventory (BDI) og Montgomery Åsberg 

Rating Scale (MADRS).  Hovedresultatene fra FEST-IT er foreløpig ikke publisert. Elisabeth 

Ness (2018) har imidlertid gjennom sitt doktorgradsarbeid bl. a gjennomført evaluering av 

dynamisk forandring ved hjelp av PFS med materiale fra FEST-IT. Resultatene hun 

presenterer viser at alle subskalaer av PFS gir signifikant pre-post-forandring. Hun 

rapporterer en gjennomsnittlig til god interrater reabilitet (IRR) for relasjonelle subskalaer og 

god til utmerket IRR for dynamiske subskalaer (Ness & kol., 2018).  

 

Bakgrunn for den aktuelle studien 
	
Hvordan overføringsintervensjoner i psykodynamisk ungdomsterapi er, har tidligere i liten 

grad blitt undersøkt (Della Rosa & Midgley, 2017). Fra voksenstudien FEST har 

overføringsintervensjoner vært kategorisert ved hjelp av Transference Work Scale (TWS) 

med kliniske eksempler fra FEST (Ulberg & kol., 2014). Det har også vært gjort kvantitative 

analyser av bruken av overføringsintervensjoner ved scoring med Likert skala (0-4). 

Resultatene viste en gjennomsnittlig score på 1,7 (SD=0,7) for overføringsgruppen og en 

score på 0,1 (SD=0,2) for sammenligningsgruppen (t=14.8, df=58.2, p<0,0005) (Høglend & 

kol., 2008). Interessen for å gjøre et lignende arbeid i ungdomsstudien FEST-IT, har ledet til 

den aktuelle studien. Hvordan er overføringsintervensjoner i psykodynamisk terapi for 

ungdom? Hvordan er bruken av intervensjonene og hva slags responser utviser 

ungdommene? Gjennom både kvantitative og kvalitative siktemål er vi interessert i skape nye 

innblikk i overføringsintervensjonenes plass og rolle i psykodynamisk ungdomsterapi.  
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Metode 
	
I denne delstudien i FEST-IT, har to terapeuter med psykodynamisk spesialisering og bred 

klinisk erfaring lyttet til et utvalg på 20 lydfiler fra terapitimer. De to terapeutene er utdannet 

ved to ulike norske psykoanalytiske institutt, den ene ved Institutt for psykoterapi og den 

andre ved Norsk psykoanalytisk institutt. De to terapeutene har scoret den kvantitative bruken 

av overføringsintervensjoner med en Likert skala fra 0-4. Av de 20 scorede lydfilene 

inneholdt 15 av lydfilene overføringsintervensjoner. Medisinstudent og forfatter av denne 

oppgaven har beregnet interrater enighet mellom de to skårerne. De 15 terapitimene har blitt 

lyttet gjennom av studenten for å identifisere og transkribere ut eksempler på 

overføringsintervensjoner. Tilhørende kontekst som kan gi uttrykk for intervensjonens effekt 

i samtalen, har også blitt samlet. I tillegg har forfatter kategorisert overføringsintervensjonene 

i henhold til kategoriene 1-5, som først ble beskrevet i FEST (Høglend, 2006). Studier 

tilknyttet FEST har fungert som kilde til opplæring for denne kategoriseringen (Høglend, 

2006; Ulberg & Hersoug, 2011). Eksemplene og kategoriseringen har vært drøftet og 

kontrollert med leder av FEST-IT. 

 

Utvalget  
	
Utvalget er et selektert utvalg på 20 lydfiler hvor hvert tredje ID-nummer har vært benyttet. 

Hvis det aktuelle ID-nummeret har manglet, har man gått ett ID-nummer ned.  

Lydfilene inneholder fulle terapitimer av varighet på 45 minutter, som har vært en del av et 

behandlingsløp på 28 uker. Lydmaterialet er hentet fra time 12 av 28, såfremt denne ikke har 

manglet. I tilfeller hvor terapien har blitt avsluttet før time 12, har nest siste time vært 

benyttet. I det aktuelle utvalget gjaldt dette for 6 av lydfilene. I tilfeller hvor time 12 har 

manglet, har time 13 vært benyttet. Dette gjaldt én lydfil i det aktuelle utvalget. 	

 
Statistiske analyser  
	
Det er gjort beregninger av gjennomsnittsmengden overføringstolkninger i 

overføringsgruppen og i ikke-overføringsgruppen i SPSS. I tillegg er det utført IRR for å se 

på enigheten mellom raterne seg i mellom, og mellom raterne og randomiseringen. Til dette 

har det vært brukt intraclass correlations (ICC) i SPPS, som er en velegnet analyse ved 

kontinuerlige skalaer (f.eks Likert skala). Det finnes ulike former for ICC, og i denne studien 

er det benyttet two-way mixed-effect som kjennetegnes ved at man bruker selekterte ratere. 
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Beregningene gjøres både i single measure og average measure som beskriver henholdsvis 

IRR for den enkelte rater og for gjennomsnittet av raterne (McGraw & kol., 1996) 

 
Etiske aspekter  

FEST-IT-studien er godkjent av REK (2011/1424 FEST-IT). Forfatter av oppgaven har i 

tillegg fått etisk godkjenning av REK til å analysere prosessdata for sjekke om terapeuten har 

gitt den intenderte terapi, samt å bruke av klinisk vignettmateriale. FEST-IT-studien er 

registrert i ClinicalTrials.gov (NCT01531101). 

Materialet er anonymisert. I eksemplene som presenteres benyttes fiktive egennavn og 

stedsnavn. Yrkestitler eller skolenavn er utelatt eller endret. I tilfeller hvor en beskrevet 

situasjon har vært av avslørende eller sensitiv art, er det foretatt endringer. Det er lagt vekt på 

at forandringene ikke går på bekostning av kontekst og resultat. Man har tilstrebet subtile 

endringer, men som likevel er tilstrekkelige for å oppnå fullstendig diskresjon når det gjelder 

sensitive opplysninger.  
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Resultater 
 
Kvantitative funn 
	
Mengden overføringstolkninger, scoret med en Likert skala fra 0-4, ga en gjennomsnittsverdi 

på 2.47 (SD 1,0) i overføringsgruppen og 0,2 (SD 0,3) for ikke-overføringsgruppen, df 18, 

t=-7,7, p<0,0005.  

ICC mellom raterne ga single measure 0,89 og average measure 0,94 (KI 95%).  ICC mellom 

ratere og randomiseringen ga single measure på 0,88 for rater 1 og single measure på 1,0 for 

rater 2, og en average measure på 0,94 (KI 95%). 

 
 
Kvalitative funn 
 

Nedenfor følger overføringstolkninger som ble identifisert i 15 terapitimer fra FEST-IT. 

Overføringstolkningene er understreket i teksten og kategorisert i henhold til kategoriene som 

har vært benyttet i FEST-studien (Høglend & kol, 2006).  T = terapeut, P= pasient 
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Eksempler fra kategori 1 
	
	
1) 
T: Hei 

P: Hei 

T: Du kommer i dag 

P: Ja, jeg skal på trafikalt grunnkurs i dag også da, men det er ikke før klokka sju. 

T: Mmh, okei.. 

 

2) 

T: Det er ommøblert her. La du merke til det?  

P: Ja, det er mye mer åpent her nå. Foreldrene mine har leiligheter med veldig mange ting, 

kanskje det er derfor jeg liker at det er så åpent. De siste månedene har jeg gitt bort og kastet 

mye for å få det mer åpent på rommet mitt. Det er dessuten greit med tanke på at jeg skal 

flytte ut om ikke så lenge.  

 

3) 

T: Hvordan går det med deg? 

P: Det går ikke så bra egentlig, men jeg liker ikke å snakke om det. Jeg vet ikke hva jeg skal 

si. 

T: Men du kommer hit da? Kan du snakke om det her? 

P: Ja, jeg kan jo det, men jeg har ikke lyst til det. Jeg avlyste jo sist time fordi jeg ikke liker å 

snakke om dette. 

T: Men i dag kom du? 

P: Ja, men jeg hadde ikke lyst. 

T: Det er det som er poenget her; at selv om det er smertefullt og vondt, så kan du snakke om 

det som er vanskelig her.   

	
 

4)  

T: Du grubler mye, og du snur det til noe negativt. 

P: Jeg vet det 

T: Du grubler og grubler – du går i ring. Derfor er det viktig at du kommer i terapi hos meg – 

jeg kan hjelpe deg å bryte noen av de grublesirklene.  
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T: Så hvordan har det vært å være her i dag? Du var jo veldig langt nede... 

P: Jeg føler nesten at jeg har vært alene i dette så lenge, at jeg bare stoler på meg selv. Jeg 

tror bare det jeg som forstår det. 

T: Håpløshet.. 

P: Ja 

T: Håpløshet er jo et depresjonssymptom 

P: Ja... 
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 Eksempler fra kategori 2 
 
1) 
 
T: Så Per fikk også telefoner fra din mor? 

P: Ja hvis han ikke fikk tak i meg ringte han til Per, men Per ga telefonen bare til meg da. Det 

får en bare til å innse at det blir aldri det samme igjen..  

T: Så ekkelt  

P: Ja, jeg blir veldig sliten av det.  

T: Er det slik at du gruer deg til å komme hit, da du stadig får vondt av å være her? 

P: Nei, det er bare den hodepinen, men den må jeg leve med. Det vet jeg. Det er bedre å ha 

vondt en time eller to, enn å ha psykiske problemer som voksen. Det har jeg ikke lyst til. 

T: Jeg tenker det har en hensikt å stå gjennom dette her. 

P: Mhm.  

P: Jeg har ikke lyst til å ende opp slik som mamma. Jeg tror mye av grunnen til at hun er som 

hun er, er på grunn av hendelser fra da hun var liten. 

T: Hva tenker du på da?  

P: Farfar fikk slag da mamma var 13. Mamma har klandret seg selv for at det var hennes 

skyld. 

T: Fikk hun høre det? 

P: Nei, men jeg tror det var slik at hun fikk beskjed om å løpe etter lege, men hun orket ikke å 

løpe hele veien, og det endte med at legene kom for sent. Mamma slet veldig etter det. Hun 

strøk ett år eller to på skolen. Mormor tenkte da at det beste var å sende henne på skole i 

utlandet. Det kan ikke ha vært så lett å komme til et nytt land hvor man ikke kjenner 

språket... 

 
 
2) 

P: .... Jeg har funnet ut underveis at det ikke hjelper for meg å drive og prate om ting. Jeg kan 

prate når jeg vil det, men bare ikke hele tiden måtte snakke om det jeg egentlig ikke vil. 

T: Hva tenkte du om å begynne her da? Var det noe du egentlig ikke ønsket? 

P: Jo, for jeg viste ikke hva dette gikk ut på egentlig. Eller jeg viste jo hva det var å gå til 

psykolog.. 

P: Også sa mamma at jeg kunne gå til psykolog. Hun sa jeg fikk bestemme selv, men at hun 

trodde det kunne være fint for meg. 
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T: Synes du at du har forandret seg? At det har endret seg siden slik det var før sommeren – 

eller hvordan synes du det har det vært? 

P: Det å gå hit? 

T: ja 

P: Jeg synes ikke det har forandret seg så veldig mye egentlig. Altså, jeg hadde håpet på 

forbedring; enten slutte å bli lei meg hver gang, eller slutte å gråte hver gang... 

T: Hva er det som er ille for deg med å gråte? 

P: Det er ikke det at det er ille å gråte, men jeg vet at når jeg gråter så er jeg lei meg, og jeg 

vil jo ikke være det.  

T: Det er vel ikke noe du finner på, det er vel noe som er der? Er det ikke det? 

P:  jo 

T: Er det ikke det...? 

P: Jo, jeg vil tro det *liten lettelse fra hulkingen*  

T: Du er ikke lei deg utenom når du er her? 

P: Eh jo, jeg gråter jo alltid når jeg krangler med folk. Jeg håpet kanskje at når jeg gikk hit, at 

jeg skulle få tømt meg her, slik at jeg ikke alltid begynner å gråte 

T: Så slik jeg forstår deg, så blir du ikke bare lei deg når du er her? 

P: Nei 

T: Sist jeg snakket med deg, så sa du at du hadde det veldig fint. Nå sier du at det hender du 

er lei deg utenom også. 

P: Ja, men det har vært litt i det siste fordi jeg har tenkt på det med Marie og Anne.  

T: Ja jeg skjønner at det er noe som har kommet opp nå... 

P: ...Også er det egentlig litt sånn når jeg var hos pappa, at jeg følte litt at vi ikke har den 

kontakten han lovte vi skulle få. Jeg snakker ikke så mye med han som jeg trodde jeg skulle.  

T: Nei.. 

P: De siste dagene har jeg kommet hjem ganske sent, fordi det trafikale grunnkurset varer til 

klokken åtte. Jeg har gledet meg til å komme hjem og fortelle om alle tingene vi gjorde, for 

det har han sagt at han gjerne vil høre om. Men når jeg kommer hjem, da har han plutselig 

noe annet å gjøre slik at han ikke har tid til å prate med meg – og så må jo jeg legge meg en 

time etterpå... 

P: Vi krangler ikke mer da... Men vi har ikke hatt den kontakten som han lovte; den han 

skulle gjøre alt han kunne for å få tilbake. Det har vært litt kjipt egentlig.  

T: Ja, det forstår jeg. Er du skuffet over det? 

P: Ja.  



	14	

3) 

T: Sist du var her, fortalte du at det at du var her, fikk deg til å tenke på ting.. Har det vi har 

diskutert vært nyttig for hvordan du har taklet det som har skjedd med Mia, mamma og 

pappa i julen? 

P: Ja... Eller ikke direkte – ikke slik at jeg har tenkt å ja, det var det vi snakket om, men 

kanskje mer underbevisst.. Jeg merker i alle fall at jeg ikke er like... Tidligere har jeg følt at 

meg sviktet og sint og lei meg, nå har jeg fått det litt på avstand. Jeg har bearbeidet det delvis. 

Jeg prøver jo å skjønne at det ikke bare er meg, men jeg føler meg jo fortsatt veldig dum når 

jeg er der...  

 

4) 

T: Vil du si hva som er slitsomt? Hva er utfordringene dine i en slik type jobb? 

P: At jeg får vondt i beina, hehe. Jeg vet ikke helt, jeg vet jo ikke om alt, så det blir vanskelig 

å starte. 

T: Vi snakket jo litt om hvordan det var for deg å henvende deg til andre. Det er jo deg som 

skal komme kundene i møte og... 

P: Ja.. 

T: Det å ta initiativ til kontakt... Det er litt vanskelig for deg? Ikke så lett? Synes du det har 

det gått? 

P: Det har jo gått... 

T: Ja du må jo 

P: Ja, og det er litt slitsomt 

T: Mhm 

P: Det går bra. Jeg klarer det.  

T: Ja det er jo din innstilling – at du klarer ting. Du har jo ikke noe valg. Og du har jo ikke 

noe valg når du er her heller.... Spørsmålet er om det er greit for deg? At du ikke kommer 

hjem og er helt stiv fordi du har gått så mye med hevede skuldre, og må gå legge deg med én 

gang; at du ikke orker noen ting på kvelden.... 

P: ja, det veldig slitsomt - dét er det. Jeg savner skolen faktisk. Da vet man liksom hva man 

skal gjøre. 

T: Ja, det er en setting du kjenner? 

P: ja, og da får man være mye mer i fred. Jeg synes egentlig det er en deiligere måte å jobbe 

på. 

T: Å sitte på skolen? 
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P: Ja 

T: Hva tenker du på da? 

P: Det mye lettere å få jobb der jeg fikk det enn det er å få jobb på skolen. 

T: Ja, for man kunne jo tenke at det kunne være mer for deg 

P: Nei, for jeg er ikke god nok.  

T: Du synes ikke du er flink nok? 

P: Jeg har ikke gode nok karakterer. Jeg skjønner ikke noe. Læreren er sikkert en god lærer, 

men hun klarer ikke å lære meg.  

T: Mhm, så du har prøvd litt? 

P: Ja, men det hjelper ikke. Det er lettere å lære fra venninner faktisk. 

T: Akkurat... 

T: Så du har hatt to ganske tøffe uker høres det ut som? 

P: Ja, litt. 

T: Jeg har tenkt litt på at du kanskje ikke er den som klager eller flink til si hva som er 

vanskelig? Det slår meg jo litt at du kanskje har blitt satt litt på strekk med denne jobben. Det 

er jo en jobb du virkelig må gå utover det du kjenner er godt for deg; du må jo ta kontakt og 

være på tilbudssiden - dette er jo ting du synes er veldig vanskelig... 

P: Mhm 

T: ...Noe du helst ikke vil. Du vil helst bare sitte i en krok tror jeg? 

P: Ja 

T: Når jeg spør hvordan det har gått, sier du automatisk at det har gått greit, men det må ha 

vært ganske tøft? 

P: Ja, men jeg kan ikke si dét da, heheh, man kan ikke skrive på CVen «Ja, jeg er 

kjeeempeglad i snakke med mennesker» 

T: Dét skjønner jeg, men når du kommer hit til meg og vi skal snakke sammen og utforske deg 

og det du synes er vanskelig.... Selv ovenfor meg sier du at du klarer deg. Kanskje det nesten 

er litt automatikk i det? At du ikke er vandt til å klage? 

P: Mhm 

T: Jeg tror ikke det faller naturlig for deg å klage heller? 

P: Jo, jeg klager litt til pappa. 

T: Hva sier du da? 

P: At jeg blir så stiv i kroppen og at denne jobben ikke er noe for meg. 

T: Det er bra. 

T: Når du klager til pappa, hvordan blir det mottatt? 
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P: Eh... Han sier at det sikkert er tøft; å stå ute i en butikk i så lang tid. Og det er det også, det 

er veldig tøft.  

T: Helt sikkert.  

P: Man blir veldig stiv i kroppen. Det husker jeg fra den forrige jobben min også – at jeg ble 

så fryktelig stiv i kroppen. 

T: Mhm 

T: Så du kan klage til pappa, og han tar det imot og trøster deg? For jeg har egentlig hatt litt 

inntrykk av at han sier at du må ta deg sammen, og at det ikke er lov til å klage... 

P: Hmm, ja, nei.... Det er lov til å klage.  

 

5) 

T: Akkurat da du gikk ut sist gang så sa du at du hadde så mye du snakket med deg selv om 

og tenkte på, men at det var vanskelig å snakke med meg om det.. Også tenkte jeg på; hva var 

det som gjorde at det var vanskelig å snakke med meg om det? 

P: Jeg vet ikke. Jeg tenker at mine tanker er veldig personlige – de er på en måte meg. Det er 

ikke alle tanker jeg får inn i hodet som jeg har lyst til å tenke.  

– se resten av utdrag i kat. 3 eksempel 1  

 

6) 

T: Jeg satt og lurte litt på at etter alt som har skjedd denne uka; at ting har veltet litt over deg 

igjen? At på de to ukene vi ikke har snakket sammen, har du blitt mer lei deg igjen? 

P: Det kan godt hende. Jeg ringte Nina veldig fort på tirsdag for å snakke om det jeg synes 

var vanskelig. Det hjalp for så vidt å snakke og få litt støtte. 

T: En ting er det å få støtte, men det høres også ut som det hjalp å snakke om det? 

P: Ja, det beroliget meg i hvert fall.  

T: Ja, for du blir ikke så alene. Du og jeg har jo snakket om det tidligere; at du blir sittende 

så alene. 

P: Mhm 

T: Kanskje det er noe den siste som har vekket en frykt om å bli alene?  

P: Ja, det er vanskelig at Nina og Per skal flytte, for det er jo de to personene jeg alltid har 

henvendt meg til. 

T: Også fortalte du sist at du har vært redd for at du skulle være for kort her? 
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P: Ja, for jeg har tidligere tenkt at jeg skulle være her så lenge. Jeg vet jo at det er lenge til 

oktober, men nå ser jeg bare alle disse problemene som kommer til høsten, og da føler jeg at 

det er så lite.  

T: Men det er en god stund til oktober. 

P: Men jeg er så redd for de problemene som kommer fra august til oktober -  at vi skal ha for 

liten tid. 

T: Jeg tror vi skal ha mer enn nok tid. 

P: Ja, jeg tror det går fint. Nina sa til meg at det kom til å være rart og uvant en måned, men 

at jeg sikkert ble vant til å se henne mer sjeldent.  

T: Ja, det kan godt være du vender deg til det, men jeg vender også tilbake til at du kanskje 

bør jobbe litt med disse følelsene, og at du får grått litt. 

P: Det har vært lenge siden jeg har grått nå, fordi det er lenge siden jeg har kjent på de 

følelsene jeg kjente på før. Kanskje det at jeg kom meg inn i det bedre mønsteret jeg har vært 

i nå, har gjort at jeg har gitt meg selv høyere terskel for å gråte. Hvis det ga mening? 

T: Ja, det kan jeg se...  

 

7) 

T: Så i den tiden du har gått i behandling her, har du mistet mer og mer livsglede? 

P: Ja, jeg føler at jeg henger så langt etter på skolen, og at jeg ikke orker å gjøre noe med det. 

Jeg tror ikke jeg kommer inn på siste året på VGS heller pga av for mye fravær. Jeg synes det 

er skummelt å tenke på.  

T: Tenker du at har mistet noe av livsgnisten? Har du mindre energi enn da du begynte i 

terapi? 

P: Ja 

T: Tror du det har blitt verre på grunn av terapien? 

P: Nei, jeg føler ikke det har blitt verre av å være her. 

T: Nei, det ville jo være dumt, for det er ikke det som er målsettingen.  

P: Mhm 

T: Det å være i terapi her; det å snakke om forholdet til familien og hvordan det er å være 

deg, vekker det følelser hos deg? 

P: Ja 

T: Det er ikke uvanlig at når man går i terapi, at man kan føle seg dårligere underveis fordi 

man må snakke om de vanskelige følelsene. Har det vært sånn for deg? 
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P: Jeg vet ikke – jeg orker ikke å tenke over det. Alt er et ork om dagen – ikke bare det å 

gjøre ting, men også det å skulle tenke. 

T: Mhm 

T: Når du skulle hit til timen i dag; hva tenkte du om det? 

P: Jeg synes det er positivt. Jeg føler det er skritt mot det å bli frisk. Jeg gruer meg ikke til å 

komme hit – jeg vil jo bli frisk. 

T: Det du forteller meg er at du har hatt et energitap og at du har mistet gnisten og samtidig at 

du føler deg fjern - er et en sammenheng mellom det? 

P: Jeg vet ikke, jeg bare føler meg så slask. Det er så irriterende – jeg føler meg bare så lat, 

og jeg vet aldri når jeg plutselig faller ut av samtalen. 

T: Føler du det når vi to snakker sammen også? 

P: Ja, jeg må konsentrere meg veldig. Det er jo ikke normalt at skal måtte konsentrere seg så 

mye for å snakke med en person. 

T: Hvordan preger dette deg? Dette tapet av energi og gnist.. Hvordan preger dette tankene 

dine? 

P: Jeg får en veldig negativ innstilling til det meste. Jeg blir sånn «jeg klarer ikke, gidder 

ikke, orker ikke» til nesten alt....Men så kommer det stunder hvor jeg har veldig lyst til ting 

også, men når det kommer til stykket orker jeg som regel ikke likevel. 

T: Så du kan fortsatt kjenne på ting du har lyst til å gjøre? 

P: Ja, men mye sjeldnere enn før.  

 

8) 

T: Når vi gjorde denne undersøkelsen nå, ser vi at du har mye plager med å få sove, at du har 

en indre anspenthet og at du er mer nedfor. 

P: Ja, jeg får slike perioder innimellom, særlig på vinteren. Jeg sliter med og komme opp og 

ligger bare i sengen. Jeg vet ikke hvorfor jeg får sånne perioder. Det blir verre av små 

nederlag, og da føler jeg meg hvert fall mislykket. Når jeg føler meg mislykket, lar jeg alt 

falle ut. Hmm, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det.  

T: Mhm 

P: Også er det det med at jeg ikke helt vet hva jeg skal føle. Jeg føler jo sinne og glede, men 

jeg synes det er vanskelig å vite hva jeg skal tenke om ting – hva jeg skal føle om ting.  

T: Hva tenker du på? 

P: Jeg vet ikke, med venninner for eksempel kan jeg føle meg så falsk. Det er ikke med 

overlegg, men jeg kjenner at jeg ikke er genuin. Jeg vet ikke helt hvorfor. 
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T: Du føler deg falsk? 

P: Jeg er usikker på om jeg er ekte når jeg gjør ting. 

T: Det er en følelse du har... 

P: Ja 

T: En ubehagelig én? 

P: Ja, jeg blir så usikker av det. Jeg er forskjellig når jeg er med ulike mennesker. Jeg blir 

usikker på min egen personlighet. Hvordan er jeg egentlig? 

T: Det er kanskje noe du kjenner på her også? 

P: Ja. Jeg merker at jeg ikke klarer å ikke tenke over hva jeg skal snakke om. Jeg er så redd 

for at vi plutselig ikke skal ha noe å snakke om. Jeg er også redd for at jeg egentlig ikke 

hadde trengt å komme hit – at jeg bare overdriver ting. Når jeg er hjemme alene kan jeg bli 

veldig stresset, men hver gang jeg er her føles det så langt borte. Jeg blir så redd for at jeg 

overdriver.  

T: Så du er redd for at du overdriver følelsen du hadde da? 

P: Ja. Jeg er redd for å ... jeg vet ikke hva jeg skal si. Som for eksempel med skolen; jeg har 

ikke kommet meg opp for å gå på skolen i det siste. Jeg får så skyldfølelse for det, for jeg er 

så redd for at jeg bare er lat. At jeg ..... eh...... bare er lat. At det ikke er noe som ligger bak, 

selv om jeg føler at det ligger noe bak. 

T: Kjenner du at du blir usikker på hva du føler om ting? Slik som du sa i stad i forhold til 

venninner også, at det veksler inni deg? – at du er usikker på hvordan du faktisk har det? 

P: Ja, og det har vært sånn så lenge. Det har blitt bedre da. For ett år siden var det jo så ille at 

det ikke var til å leve med, det var så fælt.  

T: Mhm. Det blir mange ting som blir vanskelig å finne ut av? 

P: Ja, og jeg blir så avhengig av andre mennesker. Jeg trenger at andre mennesker bekrefter 

ting for meg. Når det kommer til gutter for eksempel, må en venninne jeg respekterer fortelle 

meg at han er allright for at jeg skal tro på det.  

T: Mhm 

P: Det er så frustrerende, for noen ganger presser jeg meg selv til å henge med en person, og 

kanskje til og med gi feil signaler, bare fordi jeg har hørt av en venninne at den personen er 

en jeg burde like. Jeg har også veldig problemer med at jeg kan like folk veldig godt, men i 

dét de begynner å like meg tilbake, får jeg en slags avsmak på dem. Jeg trekkes bare mot de 

som ikke er så interessert eller de som ikke er så snille. Det er så rart. 

T: Nå kommer vi litt inn på det du tidligere har fortalt om ekskjæresten din.  
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P: Mhm... Jeg traff jo på han i russetiden. Da skrek han til meg – det var ubehagelig. Jeg er 

veldig over han, og det er deilig. Men jeg har hørt veldig mange ekle rykter i det siste..... Jeg 

har tenkt litt på .... mitt forhold til gutter... og sex og sånn. Om sammenhengen mellom dét og 

forholdet til eksen. 

T: Det er mange vanskelig tema du tar opp på samme tid. Det virker som det er mye som 

skjer inni deg, og det er vanskelig å få helt taket på alt 

P: Mhm 

T: Også det du sier her om at du kjenner deg falsk?  

P: Mhm 

T: Du sier også at du er avhengig av andre mennesker, jeg tenker at det også kan være et 

tema her? At du blir avhengig av bekreftelse, og at det kanskje er noe du også kjenner på 

her? At du blir veldig lydhør i forhold til hva jeg skal si? 

P: Ja, jeg blir veldig redd for å si noe feil eller ikke klare å forklare meg ordentlig. 

T: Mhm 

P: Jeg blir veldig... Jeg tenker veldig, eller har en idé om at ting skal være sånn og sånn. 

T: Ja.. 

P: At jeg skal gjøre ting riktig... 

T: Så du bruker mye krefter på å prøve å finne ut hva jeg vil, eller hvordan man bør være når 

man er her? 

P: Ja 

T: Det høres ganske slitsomt ut 

P: Ja. Jeg er veldig vár på andre mennesker.  

 

9) 

P: Jeg liker ikke så snakke om det med mamma og pappa. Jeg vil ikke at det skal bli et tema 

hjemme. 

T: Men når du kommer hit da, kan du snakke med meg om det? 

P: Jeg synes ikke det er greit – jeg liker det ikke. De eneste jeg egentlig har lyst til å snakke 

med, er vennene mine.  

T: Er det følelsen av trang til å kutte deg du ikke liker å snakke om? 

P: Ja, og egentlig alt. Hva slags tanker som går gjennom hodet mitt, følelsene mine og ja, 

egentlig alt.  

T: Mhm 
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P: Jeg synes ikke det er greit å snakke om. Jeg vet at jeg egentlig bør, men jeg setter en 

stopper for meg selv. Jeg tenker bare Nei, dette skal du ikke snakke om.  

T: Men de gangene du har kommet hit og vi har snakket sammen - synes du vi har vært i 

nærheten av å snakke om det du trenger å snakke om, eller er det noe annet du tenker det er 

viktig at vi snakker om? 

P: Vet ikke... 

T: Nei... 

T: Hvor ofte kutter du deg? 

P: Ikke regelmessig. 

T: Sist du gjorde det? 

P: Husker ikke sist gang jeg gjorde det 

T: Et par dager siden eller noe sånt? 

P: Ja, noe sånt. Jeg ville kutte meg i går, men da gjorde jeg det ikke fordi jeg hadde noen å 

snakke om. Det var ikke kjæresten min, men en kompis jeg hadde på besøk.  

T: Så når trangen til å kutte kommer, så hjelper det å snakke med noen? 

P: Ja.  

 

10)  

T: Så det er aktivitet på vennefronten? 

P: Ja, og det er aktivitet på skolen også... Natt til tirsdag sov jeg bare én time fordi jeg skal 

levere en oppgave. Jeg sov lite i natt også. Jeg hadde tenkt å legge meg tidlig siden jeg skulle 

hit, men jeg kom ikke i seng før 10 på halv elleve. 

T: Det du forteller er at du har mye å gjøre. Det er slitsomt, men det virker som du takler det 

litt bedre? 

P: Det vet jeg ikke - jeg sover jo lite... 

T: Mhm 

P: Jeg må hele tiden planlegge ting... (prater lenge om ulike planer på skolen) 

T: Og oppe i alt dette skal du hit? 

P: Ja, men jeg synes det er ganske greit, men det er ganske stressende på skolen. 

T: Hvordan synes du det er å komme hit da?  

P: Det er bra – men som jeg har sagt tidligere til deg, så blir det noen ganger bare et punkt på 

en «to do list» 

T: Jeg virker som ting har forandret seg litt siden du startet her. Hva tenker du om det selv? 

P: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om jeg har forandret meg jeg – jeg er jo meg. 
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T: Men det kan virke som du har det bedre? 

P: Det har jeg.  

T: Nå er vi cirka halvveis i behandlingen – hva synes du er problematisk nå? 

P: Jeg vet ikke. Det vanskeligste nå er å komme tilbake til en skolehverdag. Jeg har jo gitt litt 

slipp på skolen de to siste årene. Jeg tenker at det er viktig å komme inn i det igjen. Jeg har 

vært litt lat i en liten periode nå, men nå har jeg bestemt meg for å ta det inn igjen. For dette 

er ikke slik jeg vil gjøre det.  

T: Hvordan synes du det går med forholdet til familien din og vennene dine? 

P: Jeg har bedre forhold til de i klassen. Når det kommer til broren min, blir vi aldri enig.   

 

11) 

T: Da du skulle hit i dag, ble du stresset av det? 

P: Mer det at det var slitsomt egentlig. Ikke det at jeg gruet meg til å komme akkurat hit. Det 

var bare det at det tok så lang tid å komme hit.  

T: Jeg legger merke til at du sier at du har blitt bedre til å tilpasse deg. Har du lagt merke til 

noen ulemper eller fallgruver med det? 

P: Nei, har du? (ler) 

T: Hehe. Ja, jeg tenker kanskje det at det å tilpasse seg kan gå på bekostning av egne behov. 

P: .... Det er sant 

T: Det har du skjønt? 

P: Men så lenge jeg klarer å tilpasse meg og samtidig ha det greit, går det fint. 

T: Kjenner du på dine egne behov? 

P: Ja. (Pause)... Det tror jeg.  

T: Hva er du best i – å tilpasse deg eller høre på egne behov? 

P: Jeg tilpasser meg mest.   

 

12)  

T: Du har det litt travelt – ikke bare på grunn av russetiden, men også på grunn av eksamen 

som du fortalte sist - også sa du at du ikke ville sykemelde deg... 

P: Jeg vil komme gjennom skolen på best mulig måte. Jeg er redd for at jeg plutselig ikke 

klarer å møte opp på skolen, slik som i dag for eksempel; i dag var en sånn dag hvor jeg bare 

ikke kom meg opp. 

T: Har du gruet deg til å komme hit og fortelle at du ikke hadde hentet ut resepten? 
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P: Nei, jeg tror heller det var fordi eksen min ringte søsteren min i går. Han lurte på om noen 

var hjemme fordi han ville komme å hilse på hunden vår. Jeg synes det er teit at han 

kontakter familien min. Jeg vil ikke at han skal ha noe med dem å gjøre. Men de er jo kjempe 

glad i han fortsatt. Mamma savner han jo mye mer enn meg for eksempel... 

T: Mhm 

P: ... Også føler jeg at han prøver å være en annen person når han er med familien. Med meg 

er han jo bare slem - han sier jo aldri noe hyggelig til meg. 

T: Er dette hjemme hos mamma? 

P: Ja 

T: Har du vært der mye i det siste? 

P: Nei, og det vet jo han.  

T: Og hunden din bor der? 

P: Ja, for det er mamma som har ansvar for han. Pappa reiser så mye, så vi kan ikke ha han 

hos han.  

T: Skjønner  

P: Han (eksen) bare dro hjem til meg, og da ble jeg veldig sur. Jeg klarte heldigvis å ikke 

ringe eller sende han melding, for det er jo sikkert bare det han vil. Han vil bare å gå meg på 

nervene... 

T: Så han ønsker å gå deg på nervene? 

P: Ja, du skjønner vi har et veldig komplisert forhold. Han kom seg jo ikke over meg da det 

ble slutt, også har han samtidig sett at jeg har klart meg bedre og bedre. Jeg tar aldri kontakt 

med han, men han tar kontakt meg. Når han først tar kontakt, sender han bare stygge og ekle 

ting. Han forteller at han har hørt «det og det» og sier at jeg må skjerpe deg og sånn... 

T: Så han forteller deg hva du skal gjøre og ikke gjøre? 

P: Ja , og jeg sier til han at tingene han har hørt ikke er sant, men han tror jo ikke på meg.  

T: Har du eksempler på hva han skriver i meldingene, konkret? 

P: Det har vært mye om at han har hørt at jeg har sagt stygge ting om han. Jeg har jo snakket 

litt med venninnene mine og sagt noen stygge ord, men jeg har aldri snakket med kameratene 

hans om det, slik han sier at jeg har gjort. Det har jeg ikke gjort. Hvorfor skulle jeg gjort det? 

De går jo bare rett til han uansett, så det hadde jo ikke vært noe vits for meg. 

T: Mhm 
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Eksempler fra kategori 3  
	
1) 

T: Akkurat da du gikk ut sist gang så sa du at du hadde så mye du snakket med deg selv om 

og tenkte på, men at det var vanskelig å snakke med meg om det.. også tenkte jeg på; hva var 

det som gjorde at det var vanskelig å snakke med meg om det? (overføring kat 2) 

P: Jeg vet ikke. Jeg tenker at mine tanker er veldig personlige – de er på en måte meg. Det er 

ikke alle tanker jeg får inn i hodet som jeg har lyst til å tenke.  

T: Okay... 

P: Da blir det fort veldig personlig da... Når jeg sier det høyt, blir det liksom et faktum at jeg 

tenker på det. Da blir det på en måte... Nei jeg vet ikke jeg – det er vanskelig å forklare.  

T: Det med at du kjenner at du ikke har lyst til å tenke, hvordan kjenner du dét da? 

P: Jeg vet ikke. Når jeg skal forklare vil jeg ikke være en sånn person som... Jeg vil liksom 

ikke si det høyt, det jeg tenker da... 

T: Da virker det som du har noen tanker om at jeg vil reagere på en spesiell måte hvis du 

forteller meg det? 

P: Nei, det er mer sånn det jeg tenker personlig egentlig.  

T: At du ikke skal tenke det? Da høres det ut som du har et ganske stort arbeid, at du har 

mange tanker som du prøver å dytte bort.  

P: Ja, jeg har kanskje det... 

T: Det hørtes litt slitsomt ut.. 

P: Mhm 

T: Når du beskrev det, tenkte jeg at en måte å få tanker mer sortert på, er å få dem frem i 

lyset; se på dem, så blir de mye mindre plagsomme.  

P: Mhm, ja, jeg vet ikke... Det er komplisert det der med tanker. 

T: Si mer... 

P: Nei, bare hele det faktum at man tenker og det der...  

T: Ja, jeg er med deg på det, men jeg ble spesielt nysgjerrig på om det var noe spesielt du 

tenkte på da... 

P: Nei, altså det er bare med hvorfor tenker vi?  Hva er det som gjør at vi kan høre den 

stemmen man har inni seg på en måte? Det er rart å tenke på. 

T: Det høres ut som du har tenkt ganske mye på dette. Fortell... 
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P: Det er bare det at jeg synes; hva er det som er meningen med at vi skal gå rundt å ha slike 

tanker? Tenk for eksempel på dyr da, eller insekter – jeg tviler på at de har samme type 

tankegang. Eh, det er ikke nødvendig for at vi skal overleve, at vi tenker sånn... 

T: Der sier du noe. Du trekker det helt ned til overlevelse...  

P: Mhm 

T: Men tenker du ikke at det å tenke er viktig for å kunne gjøre valg og bestemme seg for ting 

da?  

P: Jaa, men hvorfor må man ta valg og bestemme seg for ting? 

T: Ja, hvorfor tror du det da? 

P: Jeg vet ikke... Eh *pause* jeg synes på en måte.....; at det er unødvendig? Skjønner du? 

T: Kanskje ikke helt - kan du forklare meg litt? 

P: Hvis man tenker på alle som bor på jorda, så er det jo unødvendig at man hele tiden skal 

tenke på sånne ting som om jeg skal være venn med henne, og sånne ting. Det er jo ikke 

nødvendig for å bringe jorden videre – skjønner du? Hvorfor skal mennesker plutselig ha 

denne slags tanker? 

T: Da blir det jo litt spennende å tenke; hva er det som gjør at vi har disse tankene da? For vi 

har dem jo... 

P: Ja... jeg vet ikke. Jeg skjønner det ikke... 

T: Det virket litt som det var knyttet til hvorfor skal jeg være venninne med henne?... 

P: Det var bare et eksempel da... 

T: Ja, men jeg tenker at det er et viktig eksempel. Har du noe eksempel knyttet til det? 

P: Ja, det å gifte seg og det få et fint hus og det å få en god utdannelse – det har jo egentlig 

ikke noe å si i det store bildet.  

T: Mhm 

P: De følelsene man har, har egentlig ikke noe å si for andre enn en selv. De er egentlig helt 

unødvendige 

T: Jaaaa.. Men nå er jeg litt tilbake til det jeg sa i stad; vi er jo utstyrt med dem da. Da kan 

man jo fundere på hvorfor i all verden er man utstyrt med dem. For det virker på deg som du 

tenker at man bare kunne klart seg med det helt grunnleggende? Mat og drikke og kjærester 

og sånne ting? 

P: Ja... Mmm, jeg vet ikke jeg. Jeg sliter med å skjønne logikken i det.... Også kommer det 

klisjéfylte spørsmålet da; hva er livet egentlig? 

T: Det er det som er så vanskelig å svare på.  

P: Mhm 
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T: Det kan virke som det har vært en del følelser i deg, siden du har spekulert i hvorfor i all 

verden de er der... Altså at tankene og følelsen hang sammen? 

P: Nja.... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det bedre *pause* Nei, jeg vet ikke 

egentlig.... 

T: Ja, jeg ble litt nysgjerrig på om du har eksempler, for det er ofte lettere å forstå eksempler 

P: Eksempler, konkret? 

T: Det du sa med at fint hus og utdannelse ikke var nødvendig, sånn basalt sett? 

P: Ja, at det er den riktige måten å leve på. Men hvorfor er den det? Jo, fordi alle sier at den er 

det. 

T: Da er vi tilbake til det vi snakket om sist, om at noen sier at de er opptatt av noe, slik som 

når noen hadde sagt til deg at skolen var viktig fordi du ikke måtte gjøre den samme feilen 

som de hadde gjort i livet sitt.  

P: Altså... Sånn som verden er bygd opp i dag, er det jo viktig. Det er jo viktig å ha 

utdannelse for å få en jobb. En jobb man kan trives med, sånn at man kan tjene penger til 

familie ... eller ikke familie... det er valgfritt.    

 

2) 

T: Hos pappa; du sa at dere hadde det rimelig greit det første døgnet, men så ble han opptatt 

igjen? 

P: Ja, vi har det veldig hyggelig når det bare er oss to, men jeg blir så utrolig nervøs når Mia 

er der. Uansett hva jeg sier... jeg bruker mye krefter på å tenke på hva jeg skal si og stresser 

med om det høres dumt ut, men hun himler bare med øynene og sukker uansett... 

T: Mhm 

P: Jeg bare prøver så utrolig hardt... 

T: Det minner jo litt om det du sa om venninnene dine også - det henger kanskje sammen 

med det du sier om Mia?; at du blir vandt til å frykte at noen vil himle med øynene? 

P: Mhm.. Ja, merker at alt jeg gjør er feil. Jeg går mye rundt og er rett og slett redd.. 

T: Kan du gi et eksempel fra sist? 

P: Jeg merker at når jeg går ned fordi det ikke er noe å snakke om oppe, fordi ingen svarer 

når jeg prøver å starte en samtale, så hører jeg bare hun sier; «Marie er bare nede på rommet 

sitt». Det er liksom galt når jeg er der, men jeg føler jo at det er galt når jeg er oppe også... 

Jeg vet ikke helt hva skal gjøre, jeg er hjelpeløs. 

T: Mhm 
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P: Hvis jeg ikke svarer på spørsmålene hennes, bare gjentar hun spørsmålene i en spydig 

tone. 

T: Du svarer ikke på spørsmålene? 

P: Nei, hun gjentar bare det jeg sier som om det er fryktelig dumt det jeg sier. 

T: Kan du gi et eksempel på det? 

P: Jeg hater å snakke til pappa når hun er der for jeg føler ikke at det blir naturlig, men pappa 

og jeg hadde kjøpt like bøker til hverandre til jul.. 

T: Hehe, så dere bare byttet? 

P: Ja. Og han sa egentlig at jeg kunne bytte min, men jeg har ikke gjort fordi jeg har hatt så 

mye å gjøre, og jeg trodde jeg måtte bytte den på akkurat den samme butikken han kjøpte 

den. Så jeg spurte bare om han kunne gjøre det. Siden han ikke svarte, fortsatte jeg bare å 

snakke. Da ble det litt teit. Jeg ble nervøs og begynte å forklare meg veldig. Da begynte hun 

med en gang å sukke og si «Kaaaanskje du kan gjøre det da?», og da følte jeg meg så utrolig 

dum.  

T: Det høres ille ut... 

P: Det er ikke sånn at jeg tar det veldig personlig, men det er bare ille at jeg skal gå rundt 

med en dårlig følelse hele tiden når jeg er der.  

T: Du tar det ikke personlig? Tror du ikke at du tar det personlig da? 

P: Jeg tar det nok personlig også, men jeg tror jeg har blitt så vandt til det at jeg ikke tar det 

så veldig til meg og blir kjempe lei meg... 

T: Ikke det at du blir kjempe lei deg... Men det virker som når du forteller, at dette bare er en 

bagatell. Det er akkurat som du er redd for at jeg skal tenke at dette ikke er alvorlig nok å 

snakke om? Eller ikke? 

P: Jo, kanskje litt. Det er jo en liten episode. Jeg blir jo ikke slått hjemme.  

T: Føler du at du hadde vært en mer verdig pasient hvis du hadde blitt slått hjemme? 

P: Ja, jeg tenker jo sånn, men jeg vet jo at det ikke er slik det funker. Egentlig.  

 
3) 

P: Jeg bare liker ikke å gråte foran andre mennesker. 

T: Hos meg også? Hva tror du jeg tenker om det da? 

P: Nei det er ikke sånn, det er bare det at jeg ikke liker å gråte foran noen. Da mister jeg på en 

måte all kraft. Når jeg først begynner å gråte er det så vanskelig å slutte.  

T: Ja.. 
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P: Når jeg krangler med mamma og pappa begynner jeg veldig fort å gråte. Jeg vil jo ikke 

gråte, for jeg vil få fram mine argumenter.  

T: Ja 

P: Jeg kan jo ikke prate eller noen ting...  

T: Da kan jeg at skjønne jeg at det kjennes vanskelig for deg her også, at du kanskje tenker at 

jeg vil se på deg som svak hvis du gråter? 

P: Nei, det er mer det at jeg føler meg svak.  

T: At du føler deg svak ja... 

P: Mhm 

T: Det høres jo da ut som du kommer i kontakt med noen følelser? 

P: Hva mener du? Hvordan da? 

T: At det rører noe ved deg; at du kommer i kontakt med noen følelser; at det rører ved noe 

viktig hos deg, som henger sammen med det du er opptatt av og tenker på.  

P: Mhm 

T: ....Vi snakket litt om følelsene du hadde etter bursdagspresangene, som du ikke blir kvitt. 

At det er følelser som ligger der og trykker? Det kan virke som du bruker krefter å dytte bort, 

fordi tårene får deg til å kjenne deg liten? At du kanskje var redd for å være svak her hos 

meg? 

P: Jeg vet ikke, men det er ubehagelig på en måte. 

T: Ja, at det er ubehagelig... 

T: Det er kanskje ikke rart heller, for vi har jo ikke kjent hverandre så lenge... Du vet jo ikke 

hvordan jeg ville ta det imot? 

P: Nei... 

Lang pause.... 

P: Ja, jeg merker jeg er sliten i dag. I hodet. Fra den tegningen og sånn... 

T: Mhm. Da kommer man også følelsene nærmere. 

P: Mhm. 
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Eksempler fra kategori 4  
	
	
1) 
P: Det er vanskelig når folk drar det opp. Særlig når folk sier noe som tvinger meg til å tenke 

tilbake på det.  

T: Du føler det at jeg har tvunget deg til å tenke på ting du ikke vil tenke på? 

P: Nei, men du stilte meg spørsmål som kanskje fikk meg tilbake uansett. For hvis ikke 

kunne jeg ikke svare på spørsmålet, og på den måten utløste det seg bare av seg selv. Det ble 

litt rart egentlig.  

T: Mhm  

 

2) 

P: Jeg har ikke fått hentet den resepten. Jeg snakket med mamma, hun er veldig skeptisk. Jeg 

snakket med pappa også, og da sa han at han hadde snakket med mamma og at de begge 

mente at det var siste utvei. Jeg tror ikke helt de skjønner hva jeg sier jeg. Jeg kan jo bare 

hente den hvis jeg vil, men det er litt kjipt hvis de ikke støtter det. Jeg har sagt til dem at det 

er du som vet best hva som er best for meg, og at det er mitt valg. Likevel... 

T: Nei, så du tenker at jeg må ha bedre greie på det enn mor og far?  

P: Ja, jeg tenker det, siden det er jobben din. Mamma tenker bare at det er siste utvei, men jeg 

vil prøve det. Jeg har mye å gjøre nå, og jeg har russetid og alt. Jeg vil gjerne ha det bedre og 

sove bedre.    
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Eksempler fra kategori 5  
 

1) 

T: Hvordan har det vært mellom deg og Mari i det siste da? 

P: Jeg synes det har blitt bedre. Ja, det går liksom bra. 

T: Da vi snakket sammen sist, sa du at det virkelig hadde blitt annerledes. Jeg var bare 

nysgjerrig på om det fortsatt var slik? 

P: Etter sist da vi snakket om sjalusi, og du sa at det er jo lov å være sjalu... 

T: Ja.. 

P: ... Så merker jeg at det ikke er så ille. 

T: Ja... 

P: Men nå har jeg ikke snakket med henne på telefonen på lenge - det er dét jeg blir irritert 

av. Hun er så annerledes. Er hun ikke ekte med meg?, tenker jeg da. Er hun ikke sitt ekte jeg? 

T: Mhm 

P: Når jeg nevner henne, slik som da jeg klippet håret hennes i helga og sånne ting, sier hun 

bare «Å ja» også merker jeg ikke at det er noe mer.  

T: Så det hjalp på en måte å få en bekreftelse fra meg om at det er greit å være sjalu? Alle er 

sjalu og det er lov.  

P: Ja 

T: Det har kanskje gjort slik at i de situasjonene du kunne bli det, har du ikke trengt å være 

det? 

P: Ja 

T: For det er jo sånn med de fleste. Alle er sjalu av og til. (Pause) 

T: Jeg ble så interessert i det du sa med at hun er så annerledes med henne. For jeg tenkte litt 

på det – noen ganger er vi annerledes med forskjellige mennesker. Hvordan er du med det? 

P: Hvordan da? 

T: Er du lik når du er sammen med mamma som når du er sammen med pappa? Og er du lik 

når du er sammen med dem, som når du er sammen med meg? 

P: Jeg vet ikke helt jeg. Det er i hvert fall sånn at når Mari snakker med andre venninner tar 

hun så mye kontroll; hun snakker mye mer liksom - sånn føler jeg at jeg er ovenfor Mari. 

Med mamma føler jeg at jeg er den samme. Jeg føler at jeg er lik med mamma som med 

Mari.  

T: Så der er det ganske likt. Hvordan er det når du er her eller med pappa? 
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P: Jeg er vel lik da også. Nja, jeg vet ikke. Jeg er jo meg selv. I det siste har det blitt bedre 

liksom. Jeg føler litt at; noen ganger hører han etter, mens andre ganger er han i sin egen 

verden eller hører på andre samtaler. Da føler jeg at jeg må snakke fort.  

 

2) 

P: Jeg har nettopp fått tilbake livet mitt etter en periode med mørke tanker og følelser. Alt var 

skjevt. Nå begynner jeg å få tilbake ting, jeg husker ting igjen og konsentrasjonen er bedre. 

Motivasjonen har vært litt midt på treet, men nå begynner den å komme seg også. Nå må jeg 

bare komme inn i det igjen, og klare å prioritere riktig. For det er slike ting han tar meg på? 

T: At du ikke er konsentrert? 

P: Nei, at jeg ikke prioriterer riktig. 

T: Mhm 

P: Særlig med studiene... Men jeg leser jo, jeg har jo lest i dag til og med. Også er det det 

med mobilbruk da, det klager han mye på. Jeg jobber mye med skole når han er på jobb, og 

når han kommer hjem sitter jeg på telefonen, og da er det bare det han ser. 

T: Det høres ut som du blir sint på han? 

P: Ja, eller jeg blir så lei meg... Og frustrert.  

T: Mhm 

P: At han ikke ser det... At jeg gjør noe i løpet av dagen. Jeg gjør jo noe hele tiden.  

T: Det du sa med at du tror du vil få et bedre forhold til foreldrene hvis du bor fra dem, enn 

hvis du bor oppå dem. Vi snakket jo om det sist time også. Da opplevde jeg at du ble litt sint 

på meg, fordi du følte at jeg ikke forstod - litt slik du beskriver at ikke pappaen din forstår? 

P: Det var ikke deg personlig, men jeg føler meg bare så ensom oppe i dette her. Det er så 

mye oppe i hodet mitt.  Folk synes jeg overdriver. Jeg har jo blitt kalt dramaqueen, fordi jeg 

har litt dramaqueenfakter. Er jeg for overfølsom – er det dét som er problemet? 

T: Kan det være det at du føler deg sviktet av meg? At jeg skulle gjort mer som gjorde deg 

bedre? At jeg tilkjennega mer at jeg forstod?  

P: Mhm 

T: Opplever du at jeg ikke forstår deg? 

P: Jeg vil jo si det... Men jeg tror det handler mer om at jeg ville ha støtte fra alle egentlig, så 

hvor vidt det er deg eller noen andre har ikke noe å si. 

T: Men i den situasjonen var det hovedsakelig meg? 
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P: Ja. Jeg følte at jeg ville ha noen som sa at «jeg skjønner det». Jeg forstår at jeg ikke kan 

legge det på deg. Jeg skjønner at jeg ikke kan legge det på noen egentlig. Jeg må vel finne ut 

av det på min egen måte... 

T: Ja, men det vi jobber med her handler ikke om hvor vidt du kan legge det over på meg, 

men at vi sammen skal prøve å forstå hvordan dette oppleves for deg.  

P: Jeg følte meg veldig alene da jeg satt og gråt.  

T: Ja, det var det jeg fikk inntrykk av også. Det var veldig vanskelig for deg. 

P: Ja, det var det. For jeg ville ikke ha det sånn. Det er ikke sånn at jeg har lyst til å føle at jeg 

blir sviktet av mine egne foreldre.  

T: Mhm 

P: Gjennom mye terapi og ved å snakke med dem, har jeg kommet frem til at jeg er ikke 

vennen deres. De kan ha et liv uten meg. Jeg må rett og slett bare være datteren deres. De kan 

ikke legge noen ting på meg utover det 

..... Jeg føler når dama til pappa er hjemme, er det anstrengende for meg å være der. Jeg føler 

så med hvordan mamma har det, og da er vanskelig for meg å være hundre prosent når jeg er 

sammen med dama til pappa.  

T: Da føler du at du svikter mamma? 

P: Nei!  

T: Da misforstår jeg deg. 

P: Problemet mitt er at jeg forstår begge sider, men de ser det ikke selv. De er så stuck på sin 

egen side. De har så sårede følelser. Jeg har jo sett det fra begge sider, så denne konflikten 

blir veldig vanskelig for meg 

T: Så du står veldig midt i mellom? 

P: Mhm   
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Diskusjon  
 
Funn og implikasjoner  

Gjennomsnittsbruken av overføringsintervensjoner i overføringsgruppen målt i en Likert 

skala fra 0-4, ble i denne studien beregnet til 2,47 (SD 1,0). I voksenstudien FEST ble 

tilsvarende gjennomsnitt beregnet til 1,7 (SD 0,7). Dette var imidlertid fra et langt større 

utvalg (Høglend & kol., 2008).  Når det gjelder gjennomsnittsbruken av 

overføringstolkninger i ikke-overføringsgruppen, ses en verdi på 0,2 (SD 0,3) i den aktuelle 

studien, mot en verdi på 0,1 (SD 0,2) i den omfattende analysen i FEST. På grunn av relativt 

skrint utvalg er det ikke grunnlag for reell sammenligning. Begge studier viser imidlertid høy 

enighet mellom raterne. I den aktuelle studien var IRR mellom raterne 0,94, og i FEST-

studien lå ingen av IRR-verdiene under 0,7 for samtlige analyser. I førstnevnte ble det også 

utført en ICC-analyse mellom raternes bedømmelse av intervensjonsbruken og 

randomiseringen. Dette resultatet ga average measure på 0,94, som er av styrkende karakter 

for resultatene. Som i FEST, tyder det på at terapeutene i FEST-IT har gitt behandling med 

eller uten overføringsintervensjoner, i tråd med randomisering. 

 

I materialet fra de 15 lydfilene med overføringsintervensjoner er det identifisert og 

transkribert 23 eksempler på overføringsintervensjoner. Av de 5 definerte kategoriene, er 

kategori 2 hyppigst representert. Hele 12 av 23 eksempler faller under denne kategorien.  

Kategori 2 beror på å oppmuntre pasienten til å utforske tanker og følelser om terapien og 

terapeuten. Dette skiller seg fra kategori 1 som tar for seg interaksjonen og relasjonen i 

pasient-terapeutforholdet i en mer påpekende form (Høglend & kol, 2006). Likevel kan det 

av og til være utfordrende å skille disse to kategoriene fra hverandre, da begge peker på 

forholdene rundt terapisituasjonen. Hvor eksplisitt terapeuten oppmuntrer pasienten til å 

utforske tanker og følelser rundt den terapeutiske relasjonen, er en nøkkelforskjell. I 

overgangen mellom rene påpekelser og mer subtile oppmuntringer, kan grensene være 

flytende. Det kan i enkelte tilfeller være små forskjeller som avgjør om eksempler er plassert 

i kategori 1 eller 2. Eksempelvis skiller eksempel 3 i kategori 1; T: Du kommer hit da. Kan 

du snakke om det her?, seg fra eksempel 9 i kategori 2; Men du kommer hit da, kan du snakke 

med meg om det?. I sistnevnte eksempel inkluderer terapeuten seg selv i spørsmålet; «kan du 

snakke med meg om det?», og fremstår mer direkte i utforskningen av pasient-terapeut-

relasjonen. Førstnevnte eksempel virker mer knyttet til rammene og settingen for terapien. 
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Terapeuten påpeker at pasienten er til stede, og undersøker mer pasientens trygghet i 

terapisituasjonen enn å utforske pasient-terapeutforholdet eksplisitt. 

      I kategori 3, 4 og 5 er det identifisert henholdsvis 3, 2 og 2 eksempler fra det aktuelle 

utvalget. I disse kategoriene er det spesielt fokus på utforsking av terapeuten som «mål» for 

overføringsfenomener. I kategori 3 vil terapeuten utforske pasientens oppfattelse av 

terapeutens tanker og følelser, mens i kategori 4 og 5 inkluderer terapeuten seg selv i 

tolkninger av dynamiske elementer (kategori 4) eller i mer genetiske tolkninger (kategori 5).  

 

I voksenstudien FEST har kliniske eksempler i tillegg til å ha vært kategorisert fra 1-5, blitt 

scoret ved hjelp av TWS (Ulberg & kol., 2014). Å gjøre lignende scoringer med materiale fra 

FEST-IT kunne bidratt til bedre sammenligningsgrunnlag med voksenstudien FEST. I 

manual of Tranference Work Scale (Ulberg & kol., 2014) presenteres eksempler fra de fem 

kategoriene med liten grad av kontekst. Eksemplene i TWS-manualen er kvantifisert med 

skåringer som reflekterer arten av overføringsarbeid. I den aktuelle studien har eksemplene 

ingen slike skåringer. Det er derfor valgt å skrive ut noe kontekst til hver intervensjon for å få 

innblikk i overføringsarbeidet. 

 

I psykoterapiforskning skiller man mellom prosessutfallet (process outcome) og 

behandlingsutfall over tid. Førstnevnte omfatter forandringen som foregår i selve 

terapirommet eller mellom timene. Dette viser seg hovedsakelig som bedring av symptomer 

og fungering. (Lambert, 2013). I vurderingen av overføringsarbeidet i det aktuelle materialet, 

betraktes de umiddelbare effektene i samtalen, altså process outcome. Dette er ikke det 

samme som behandlingsutfall over tid, som er behandlingsresultat etter gjennomført terapi. 

 

Intervensjonene i utvalget ser ut til å ha ulik grad av umiddelbar effekt i samtalen. Med 

umiddelbar effekt tenker man gjerne på at pasienten får økt innsikt om seg selv. I 

psykodynamisk terapi har begrepet innsikt tradisjonelt sett vært brukt om å avdekke 

undertrykte traumatiske opplevelser. I nyere tradisjon brukes også begrepet om at pasienten 

får økt forståelse av sine maladaptive relasjonelle mønstre (Lambert, 2003).  

      I kategori 2 eksempel 3, utforsker terapeuten hvordan terapien har fungert.  

T (…) har det vi har diskutert her vært nyttig for hvordan du har taklet det som har skjedd 

med Mia, mamma og pappa i julen? 

P: Ja… Eller ikke direkte – ikke slik at jeg har tenkt at «å, ja det var det vi snakket om», men 

kanskje underbevisst.. Jeg merker at jeg ikke er like.. Tidligere har jeg følt meg sviktet og sint 
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og lei meg, nå har jeg fått det litt på avstand. Jeg har bearbeidet det delvis. Jeg prøver å 

skjønne at det ikke bare er meg, men jeg føler meg fortsatt veldig dum når jeg er der…  

Pasienten responderer med å utforske sine symptomer og viser en ny forståelse for det som 

tidligere har vært ubevisst mentalt liv. 

      I andre eksempler kan det se ut som overføringsintervensjonene tjener en korrigerende 

funksjon på ungdommenes feilaktige oppfatninger om seg selv eller miljøet rundt dem.  I 

spesielt 2 eksempler, ser vi en utvikling hvor pasienten viser endret innsikt eller oppfatning 

av seg selv etter overføringsarbeidet. I kategori 2 eksempel 11 drøfter terapeuten og 

pasienten, som ledd i overføringsarbeidet, pasientens evne til å tilpasse seg. 

T: Jeg legger merke til at du sier at du har blitt bedre til å tilpasse deg. Har du lagt merke til 

noen ulemper eller fallgruver med det? 

P: Nei, har du? (ler) 

T: Hehe, ja jeg tenker kanskje at det å tilpasse seg kan gå på bekostning av egne behov.  

P:… Det er sant 

T: Det har du skjønt? 

P: Men så lenge jeg tilpasser meg og fremdeles har det greit, går det fint. 

T: Kjenner du på egne behov? 

P: Ja (pause).. det tror jeg 

T: Hva er du best i – å tilpasse deg eller høre på egne behov? 

P: Jeg tilpasser meg mest. 

Pasienten går fra å tenke at han lever godt i tilpasningen, til at tilpasningen kanskje går på 

bekostning av egne behov.  

I kategori 3 eksempel 1 drøfter terapeuten og pasienten hvorfor mennesker har tanker som 

strekker seg lenger enn det som er nødvendig for å dekke grunnleggende behov. Tidlig i 

overføringsarbeidet uttrykker pasienten at han sliter med å forstå hvorfor mennesker tenker så 

mye på ting som egentlig ikke nødvendig.  

P: Hvis man tenker på alle som bor på jorda så er det jo unødvendig at man hele tiden skal 

tenke på sånne ting som «skal jeg være venn med henne, og sånne ting». Det er jo ikke 

nødvendig for å føre jorden videre. 

Når terapeuten spør om det er en grunn til at pasienten knytter dette til «om jeg skal være 

venn med henne», avfeier pasienten dette. Terapeuten legger da samtalen på et generelt nivå 

for å holde tråden.  

T: Det virker litt som det var knyttet til «hvorfor skal jeg være venninne med henne?» 

P: det var bare et eksempel... 
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T: Ja, men jeg tenker at det et viktig eksempel. Har du et eksempel knyttet til det? 

P: Ja, det å gifte seg for eksempel. Det å gifte seg og få god utdannelse – det har jo egentlig 

ikke noe å si for det store bildet.  

Videre følger et arbeid hvor terapeuten prøver å få pasienten til å utforske hvorfor man har 

slike «ikke-grunnleggende» tanker likevel, og hvordan tankene er knyttet til følelser.  

T: Det kan virke som du har en del følelser i deg, siden du har spekulert i hvorfor i all verden 

de er der?... Altså at tankene og følelsene hang sammen? 

Mot avslutningen av samtalen kommer pasienten frem til at de først antatte «ikke-nødvendige 

tankene og tingene» kanskje hadde betydning likevel. 

 P: Altså… Sånn som verden er bygd opp i dag, er det jo viktig. Det er jo viktig å ha 

utdannelse for å få en jobb – en jobb man kan trives med, sånn at man kan tjene penger til 

familie.. eller ikke familie… det er valgfritt. Dynamikken i samtalen viser at 

overføringsarbeidet kan ha virket korrigerende på pasientens opprinnelige oppfatning.  

       Andre eksempler i utvalget ser ut til å ha mindre umiddelbar effekt i samtalen. I kategori 

1 eksempel 1, starter terapeuten med å påpeke at pasienten har kommet til timen. 

T: Du kommer i dag. 

P Ja, jeg skal på trafikalt grunnkurs også da, men det er ikke før klokka sju. 

Pasienten biter ikke umiddelbart på overføringsintervensjonen, og det foreligger heller ikke 

videre overføringsarbeid i kjølvannet av intervensjonen.  

      I hvilke situasjoner overføringsintervensjoner er bedre egnet er et interessant spørsmål. I 

voksenstudien FEST, er det konkludert med at pasienter med betydelige interpersonlige 

vansker har bedre effekt av overføringsintervensjoner (Høglend, 2006). Vil det være 

tilsvarende for ungdom? 

 

Noe som skiller ungdomspasienter fra voksne pasienter er at de bor sammen med 

omsorgspersonene. I 10 av eksemplene i utvalget (kategori 1 eksempel 1, kategori 2 

eksempel 1, 2, 4 og 12, kategori 3 eksempel 3, kategori 4 eksempel 2 og 3, kategori 5 

eksempel 1 og 2) trakk pasienten inn oppfatninger av foreldrene eller sitt forhold til dem i 

respons på overføringsintervensjonene. Dette ble ikke bare sett i kategori 5, hvor det 

eksplisitt legges opp til å drøfte relasjonelle forhold til foreldrene, men på tvers av 

kategoriene. Et godt eksempel på dette er fra kategori 1 eksempel 2. Terapeuten åpner med å 

påpeke en endring i terapisituasjonen; at det er ommøblert. Pasienten responderer med å 

knytte emnet til hjemmesituasjonen. 

T: Det er ommøblert her, la du merke til det? 
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P: Ja: de er mye mer åpent her nå. Foreldrene mine har leiligheter med veldig mange ting, 

kanskje det er derfor jeg liker at det er så åpent. De siste månedene har jeg gitt bort og kastet 

mye for å få det mer åpent på rommet mitt. Det er dessuten greit med tanke på at jeg skal 

flytte snart…  

I slike tilfeller blir ungdommen bidragsytende i overføringsarbeidet ved å peile inn på tema 

som føles viktige. Det er ikke overraskende at forholdet til omsorgspersonene kan 

representere sentralt tema i denne livsfasen. Interessante spørsmål kan reises fra dette; er 

ungdom mer tilbøyelige til å dra inn omsorgspersoner i respons på overføringsintervensjoner? 

Vil pasienter som fortsatt bor sammen med omsorgspersonene respondere annerledes på 

overføringsintervensjoner i lys av sambo med kilden til sine objektrelasjoner? Enkelte studier 

peker i retning av at ungdom med psykisk lidelse rapporterer større relasjonelle vansker til 

foreldre (Hersoug & Ulberg, 2013). Kan en bruk av overføringsintervensjoner innenfor 

rammene av en trygg terapeutisk relasjon åpne opp for å utforske disse relasjonelle vanskene? 

 

Della Rosa og Midgley (2017) har som nevnt sett på overføingstolkninger i forbindelse med 

avslutning av terapi med materiale fra IMPACT-studien (Della Rosa & Midgley, 2017). I sitt 

utvalg på 4 pasienter peker de på tendensene til at ungdom enten responderer med 

dramatiserende eller mer undergravende «historiefortellende» responser når de blir 

konfrontert med terapiens avslutning. Førstnevnte respons ser ut til å være knyttet til 

fremtidsrettet bekymring, mens sistnevnte har en mer retrospektiv form. I det aktuelle 

utvalget var avslutning av terapi tatt opp i ett av eksemplene. I dette eksempelet, som er 

beskrevet i kategori 2 eksempel 6, utforsker terapeuten pasientens bekymring rundt 

behandlingens varighet og den kommende avslutningen. Interessant nok ser vi at pasienten 

først reagerer med en fremtidsrettet bekymring; «Men nå ser jeg bare disse problemene som 

kommer til høsten», men etter det påfølgende overføringsarbeidet, avslutter pasienten med å 

si at «Det er lenge siden jeg har grått nå, fordi det er så lenge siden jeg har kjent på de 

følelsene jeg kjente på før. Kanskje det at jeg kom meg inn i det bedre mønsteret jeg har vært 

i nå, har gjort at jeg har gitt meg selv høyere terskel for å gråte..».  I tillegg til at eksempelet 

vitner om pasientens tilbøyelighet for fremtidsrettet bekymring knyttet til terapiens 

avslutning, gir den også et bilde på den dynamiske prosessen som utspiller seg; man får 

inntrykk av at pasienten sitter igjen med dypere forståelse av bakgrunnen for sine symptomer 

(i dette eksempelet hennes terskel for å begynne å gråte).  
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Styrker og begrensninger ved studien 

Resultatene må ses i lys av det begrensede utvalget på 20 lydfiler. ICC-verdiene er imidlertid 

høye, noe som peker i retning av at terapeutene i FEST-IT har gitt den behandling pasientene 

ble randomisert til. I vurderingen av de kvalitative eksemplene, må man tilkjennegi svakheten 

ved at forfatter mangler klinisk og teoretisk erfaring. Opplæring i emnet har vært gjort ved 

hjelp av relevant forskningslitteratur, men omfanget har vært begrenset med tanke på 

tidsrammen for denne oppgaven. Man har i noen grad kontrollert for dette ved at eksemplene 

har vært drøftet med og gjennomgått av leder av FEST-IT, som er terapeut og forsker med 

mangeårig erfaring. Styrker hva angår dette ligger i at kategoriseringen er gjort i henhold til 

fast definerte kategorier, som 1) tidligere har vært benyttet i voksenstudien FEST og 2) som 

forfatter av oppgaven har fått opplæring i, og den erfarne terapeuten som har kontrollert 

kategoriseringen er godt fortrolig med. Da resultatene baserer seg på transkriberte utskrifter, 

spiller man med åpne i kort hva gjelder materialet og fortolkningen av det.  

 

Konklusjon 
	
Kvantitative resultater indikerer noe hyppigere bruk av overføringstolkninger i 

overføringsgruppen sammenlignet med FEST-studien. Det er ikke grunnlag for reell 

sammenligning i lys av det begrensede utvalget som foreligger fra FEST-IT. De kliniske 

eksemplene fra materialet viser tendenser til at ungdomspasientene selv trekker inn 

relasjonene til sine omsorgspersoner i respons på overføringsintervensjonene. Dette er ikke 

begrenset til genetiske tolkninger (kategori 5), men ses på tvers av kategoriene. Funnet 

representerer en interessant hypotese for videre forskning av emnet. 	
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