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Sammendrag 

Navn: Tanya Lervåg 

Tittel: «Om ungdommenes subjektive opplevelse av å delta i mentaliseringsbasert 

psykoedukativ gruppe» 

Oppgavens formål er å belyse hvordan ungdommer opplever deltakelse i mentaliseringsbasert 

psykoedukativ gruppe (MBT-P). Mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppe er et tilbud som 

er basert på Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (MBT-I) og er et 

ledd i MBT-programmet for en gruppe ungdommer med ulike utfordringer. Studiens har føl-

gende problemstilling: «Hvordan beskriver ungdommene sine opplevelser av deltakelsen i 

MBT-P gruppe og hva etter deres mening gir utbytte av å delta i psykoedukativ gruppe» . 

BUP Ålesund har gjennomført psykoedukasjon om MBT over flere år og opplever at ung-

dommene gir positive tilbakemeldinger. det imidlertid ikke tidligere vært utforsket ungdom-

menes opplevelse av å delta i psykoedukativ gruppe.  

Denne oppgaven er utarbeidet på bakgrunn av et selvstendig forskningsprosjekt. Gjennomført 

studiet er knyttet til forskerens arbeidsplass ved BUP Ålesund. Studiet er gjennomført etter 

forskerens ønske og med støtte fra gruppeterapiforumet ved BUP Ålesund. Det ble gjennom-

ført en kvalitativ studie som forskningsdesign. Semistrukturert intervju ble vurdert som hen-

siktsmessig metode for å nå frem til kunnskap om ungdommenes meninger og erfaringer av å 

delta i gruppebehandling. Datainnsamling, transkripsjon av materialet og analyse har blitt 

gjennomført på egenhånd. Prosjektleder og faglig ansvarlig har vært Inger Ann Berge, sek-

sjonsleder ved BUP Ålesund.  

Totalt 8 ungdommer deltok i Mentaliseringsbasert psykoedukativ behandling og var følgelig 

interessert i å delta i undersøkelsen. Intervjuene og transkribering av samlet materialet ble 

gjennomført i følge med etiske retningslinjene. Resultatene fra analysen kan oppsummeres 

under følgende fem hovedtemaer: opplevelse av å være en del av gruppe; eget bidrag i grup-

pe; teori og øvelser som var nyttige i behandling; utfordringer med å delta i gruppebehand-

ling; MBT-P som tema hjemme; forslag til endring og forbedring av tilbudet. Resultatene fra 

studien indikerer at ungdommene opplever tilbudet som lærerikt, nyttig, interessant og som 

gir terapeutisk utbytte.  
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1 Innledning 

Det finnes relativt få gruppeterapeutiske tilbud for barn og ungdom i Norge. Bjerke i sin bok 

«Gruppeterapi» (2018) samlet oversikt over grupper for barn og unge i Norge. For unge med 

selvskading- og selvmordsproblematikk finnes det dialektisk atferdsterapi (DBT). I DBTs 

behandlingsprogram inngår ferdighetstrening i grupper, individuelle terapitimer og muligheter 

for telefonveiledning mellom sesjonene (Bjerke, 2018). Noen steder i landet drives også andre 

typer grupper. Dette kan eksempelvis være angstgrupper og grupper for skolevegring, barn og 

unge med Asperger-problematikk, og grupper for pårørende til barn med ulike typer psykiske 

vansker. Flere studier (Lambert, 2013; Linehan mfl.,2006, Lorentsen,2014) har vist gode re-

sultater for gruppeterapeutisk behandling. Til tross for dette, fremkommer imidlertid gruppe-

terapi som en nedprioritert behandlingsform ved flere behandlingsteder.  

 

I Norge har det de senere årene fremkommet økt fokus på mentalisering som perspektiv innen 

psykisk helsevern for barn og unge (Stänicke, 2012).  Det er generelt lite kunnskap og klinis-

ke erfaringer vedrørende mentaliseringsbasert tilnærming i arbeid med barn og unge. Klinisk 

arbeid med mentaliseringsfokus er beskrevet i faglige artikler av Line Indrevoll Stänicke i 

individualterapi med ungdom (Stänicke, 2012), i gruppeterapi med ungdommer (Rustad & 

Stänicke, 2011) og i samtaler med ungdom i skolehelsetjeneste og på helsestasjon i førstelin-

jetjenesten (Stänicke, 2008).   

 

Når det gjelder mentaliseringsbasert tilnærming i gruppeterapi for unge mennesker var BUP 

Ålesund en av de første poliklinikkene som innførte denne behandlingsformen. I etterkant har 

det også blitt etablert team og utarbeidet manual for MBT gruppeterapi. Gjennom flerårige 

erfaringer opplever BUP Ålesund at flere ungdommer gir positive tilbakemeldinger etter 

gjennomført behandling. I forlengelse av dette fremstår mentaliseringsbasert gruppeterapi 

som et relevant forskningsfelt både for BUP Ålesund og generelt for poliklinikker for ungdom 

med psykiske vansker. Fokuset i oppgaven er rettet mot mentaliseringsbasert tilnærming i 

form av gruppeterapeutisk tilbud.  Mer konkret omhandler det pasientenes erfaringer av å ta 

imot den type behandling.  

 

 

1.1 Tema og begrunnelse 

Mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppe (MBT-P) er et behandlingstilbud ved BUP poli-

klinikk i Ålesund. Målgruppen er ungdommer som opplever å streve med ustabile følelser, 
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selvbilde og forhold til andre mennesker. Noen av ungdommene har diagnosen emosjonelt 

ustabil forstyrrelse eller symptomer som relatert til denne tilstanden. Evidensbasert forskning 

viser til gode behandlingseffekter for voksne med denne tilstanden, men det er foreløpig lite 

forskning på hva som gir varig hjelp til ungdommer med slike følelsesmessige vansker.  BUP 

Ålesund har i flere år hatt et gruppetilbud for unge som mange opplever som nyttig. Det er 

derfor ønskelig å få åpne og ærlige tilbakemeldinger fra ungdommer for å få en utvidet forstå-

else av betydningen av tilbudet.  

 

I denne oppgaven vil fokuset derfor være ungdommenes erfareringer av å delta i mentalise-

ringsbasert gruppeterapi. I den teoretiske delen vil det belyses begrep som mentalisering og 

mentaliseringssvikt, hvilket fremgår som grunnleggende for å skape forståelse om hva disse 

prosessene handler om. Det er også viktig å presisere hva mentaliseringsbasert terapi er og 

hva som skiller den fra andre terapeutiske tradisjoner. Det vurderes også som relevant å bely-

se i teoridelen hvordan mentalisering hos unge mennesker skiller seg fra mentalisering hos 

voksne. En annen del av teorien består av beskrivelse av terapeutiske tilbud ved BUP Ålesund 

som praktiserer mentaliseringsbasert tilnærming i behandling.  I metodedelen vil det beskrives 

forberedelsesprosessen og gjennomføring av studien, samt belyse hvilke prosedyrer som ble 

fulgt i ulike faser av studiet og utfordringer ved gjennomføring av undersøkelsen. Deretter vil 

resultatene beskrives i drøftingsdelen og knytte refleksjoner til teorien.  

 

1.2 Studiets formål og forskningsspørsmål 

MBT-P gruppe er et tilbud ved BUP Ålesund som er basert på Manual for mentaliseringsba-

sert psykoedukativ gruppeterapi (MBT-I). Manualen baserer seg på teori av Sigmund Karte-

rud og Anthony Bateman. Ytterligere er manualen utarbeidet av psykologspesialist Margrete 

Botn og overlege Knut-Asbjørn Ulstein, som et led i behandlings tilbudet for en gruppe ung-

dommer med ulike utfordringer. Det kan blant annet være ungdommer som strever med til-

knytning, relasjonsbygging, angstproblematikk eller atferdsforstyrrelser. Formålet med stu-

dien er å innhente beskrivende informasjon om hvordan ungdommer opplever deltakelse i 

mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppe. Ytterligere vil resultatene brukes til å analysere 

hvorvidt behandlingstilbudet har effekt, samt reflektere over tilbudet forbedringspotensialet. 

På lang sikt kan det vare vesentlig å analysere om tilbudet egner seg bedre for enkelte grupper 

enn andre og eventuelt hvilke typer utfordringer det antas vil prioritere av tilbudet. 
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BUP Ålesund ønsker å tilby sine pasienter et godt, helhetlig og effektivt behandlingstilbud. 

De har gjennomført psykoedukasjon om MBT over flere år og opplever at ungdommene gir 

positive tilbakemeldinger, samt de også vil anbefale kurset til andre ungdommer. I forlengelse 

av overnevnte avsnitt, er det utarbeidet følgende forskningsspørsmål for oppgaven: Hvordan 

beskriver ungdommene sine opplevelser av deltakelsen i MBT-P gruppe og hva etter deres 

mening gir utbytte av å delta i psykoedukativ gruppe.  

 

2 Teori 

Denne avhandlingen har som formål å drøfte den teoretiske forståelsen av mentalisering og 

mentaliseringssvikt, samt mentaliseringsprosesser hos unge mennesker. I henhold til oppga-

vens tema og aldersgruppen vurderes det som hensiktsmessig å belyse mentaliseringsproses-

ser hos ungdommer. For å besvare problemstillingen er det nødvendig å forklare hva mentali-

seringsbasert terapi handler om og hvilke tilbud med fokus på mentaliseringsbasert tilnær-

ming som finnes ved BUP Ålesund. 

 

Det er også andre begreper og mekanismer som kan være relevant for oppgavens tema som 

eksempelvis tilknytning, emosjonell regulering og relasjonsbygging og gruppeterapiprosesser. 

En kan også diskutere hva man legger i uttrykket «emosjonell ustabile unge», samt at det kan 

redegjøres for ulike diagnoser og symptomer som forutsettes å ha nytte av gruppeterapeutisk 

behandling. Oppgaven vil imidlertid ikke redegjøre ytterligere for disse temaene, grunnet 

oppgavens omfang og medfølgende avgrensninger.  

 

2.1 Mentalisering og mentaliseringssvikt 

Mentalisering som faglig tradisjon er relativt ny. Begrepet ble lansert av Peter Fonagy i 1989 

og har siden blitt utviklet i forhold til å forstå en rekke psykiske lidelser (Skårderud, 2016). 

Mentalisering defineres som mentale prosessen som danner grunnlaget for hvordan vi oppfat-

ter og fortolker andres handlinger, utsagn og uttrykk (Karterud, 2012). Fonagy og medarbei-

dere var opptatt av hvordan vi utvikler forståelse av våre egen og andres handlinger i verden 

og at flere kan streve med å få dette til (Landmark & Stänicke, 2016). Alle har genetiske for-

utsetninger for å mentalisere, men denne evnen realiseres gjennom samspillet med andre, og 

utvikles gjennom livet (Karterud, Bateman, 2011). Fonagy og Target (1997) med medarbeide-

re anvendte begrepet mentalisering til å fortolke psykologisk utvikling og psykopatologi i 

forhold til tidligere tilknytningsforhold. Som utgangspunkt for forståelse av tilknytningsfor-
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hold og menneskers grunnleggende biologiske behov ble tatt tilknytningsmodell av John 

Bowlbys. Fonagy og kollegaer videreutviklet den modellen ved å postulere at tilknytning også 

bidrar til den viktige sosiale kompetansen mentalisering (Skårderud, 2016). Et menneske 

vokser mentalt ved å møte andre mennesker. Begrepet mentalisering blir av Skårderud (2016) 

definert som våre erfaringer gjennom hjernens modning og gjennommøtene med andre blir til 

sinn. Det trengs to hjerner for å skape et sinn». 

 

En annen måte å beskrive mentalisering på er evnen til å se seg selv utenfra og den andre in-

nenfra (Karterud, 2012). Mentalisering betyr å kunne forstå sine egne og andres misforståel-

ser. Svekket mentalisering gjør at det er lett å både misforstå og bli misforstått (Skårderud & 

Sommerfeldt, 2008). Å handle på falske antakelser skaper ofte forvirring. Å misforstå og bli 

misforstått kan utløse sterke følelser, som igjen kan føre til tilbaketrekning, fiendtlighet, av-

visning, overbeskyttelse, maktmisbruk og symptom økning (Bateman & Fonagy, 2011). Jon 

Allen (2012) beskriver mentalisering som en av våre mest avgjørende sosiale kompetanser. 

Mentalisering kan være enkelt og forståelig, men kan også være en veldig krevende virksom-

het. Alle mennesker mentaliserer automatisert og implisitt (ubevisst) eller eksplisitt. Eksplisitt 

mentalisering innebærer at vi bevisst reflekterer over våre egne og andres motiver og følelses-

tilstander (Karterun2012). Implisitt og eksplisitt mentalisering er ikke gjensidig utelukkende. 

Vi kan veksle mellom disse to funksjonsmodusene og bruke den samtidig (Haugan, 2017, 

s.208). For å oppsummere tolkning av «mentalisering» kan man bruke Skårderuds (2016) 

definisjoner av begrepet: holdning mind in mind; å være opptatt av egne og andre mentale 

tilstander; å se seg selv fra utsiden og andre fra innsiden; å forstå misforståelser. 

 

God mentalisering er knyttet til følelsesregulering. Mentaliseringsevnen hos alle mennesker 

påvirkes av deres affektive tilstand og den interpersonlige situasjon de befinner seg i (Karte-

rud & Bateman, 2016). Alle mennesker kan oppleve mentaliseringssvikt. Det forekommer når 

vår følelsesmessige intensitet forsterkes som følge av at vi eksempelvis blir sint eller forels-

ket. Når affekten bobler i oss, kan vi miste evnen til å være bevist og vurdere hvilke følelser, 

tanker og intensjoner som kan forklare vår egen og andres atferd – vi blir mental blindere 

(Haugan, 2017, s. 215). Ungdommer med svingende følelser er særlig utsatt for mentalise-

ringssvikt. Dårlig mentaliseringsevne henger ofte sammen med en oppvekst preget av et 

utrygt tilknytningsforhold. Utrygge tilknytningsforhold er forbundet med omsorgssvikt, mis-

handling og traumer (Karterud & Bateman, 2016). Det er viktig å presisere at mentaliserings-

svikt ikke er en stabil egenskap. Følelsesmessige og relasjonelle sammenhenger spiller inn for 
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mentaliseringsevnene. Evnen til å forstå den andre opptrer vanligvis svakere i affekt. Sinne, 

frykt og angst gjør oss mentalt blindere (Skårderud & Sommerferdt, 2008). I tillegg kan dags-

formen, som at vi er slitne eller har sovet lite senke terskelen for dette og gjøre at vi mentali-

serer dårligere (Karterud & Bateman, 2011).  

 

2.2 Mentalisering hos unge mennesker 

Mentalisering handler om å forstå egen og andres atferd og opplevelser som meningsfulle 

ytringer av mentale tilstander. (Stänicke, 2012) Det kan beskrives som å ha et «utenifra per-

spektiv» på seg selv og andre. Evnen til mentalisering utvikles i de første leveårene og frem til 

5-6-årsalderen, men vil være under utvikling hele livet. Det er viktig å spesifisere at mentali-

sering her ikke bare omfatter en kognitiv forståelse av en selv og andres atferd, men også 

emosjonell toleranse, integrasjon og symbolisering. (Landmark & Stänicke, 2016). I ung-

domsalderen, fra rundt 12 til 18 år, finner det sted en tilpasning mellom biologiske endringer i 

kroppen, psykologisk løsrivelsesbehov og økte ytre krav (Wise, 2000). Ungdommene er spe-

sielt utsatt for mentaliseringssvikt som følge av det Steingerg (2005) beskriver som en biolo-

gisk ubalanse i deres hjerner. På den ene siden påvirker hormonelle forandringer de delene av 

hjernen som har betydning for ungdom til å bearbeide følelser. På den andre siden utvikles 

også ungdommenes eksekutive funksjoner. Denne kognitive utviklingen muliggjør selvregule-

ring, men tar lengere tid enn utviklingen av de delene i hjernen som bearbeider følelser. Der-

med oppstår det en biologisk ubalanse mellom ungdommers evne til å oppleve følelser og 

evnen til å regulere dem (Haugan, 2017 s.217). Dette en av grunnene til at mentaliseringssvikt 

forekommer oftere hos ungdommer enn hos voksne. Den umodne ungdomshjernen prosesse-

rer emosjonelle stimuli slik at det sammenlignet med den voksne hjernen blir hurtigere enten-

eller – som jo er velkjente kognitive og affektive trekk hos den unge. Ungdommer mangler 

den emosjonelle og rasjonelle kompetansen. I ungdomstiden er vi nevropsykologisk konstru-

ert på en måte som gjør at vi kan ha vansker med å tåle ganske vanlige utfordringer og belast-

ninger. (Skårderud & Sommerfeldt, 2019) 

 

Det er flere faktorer som setter ekstra krav til mentalisering. Blant annet kulturelle faktorer og 

stabile tilknytningsforhold. Det er mye som tyder på at barn som vokser opp i trygge relasjo-

ner, under betingelser der de kan få hjelp til affektregulering av følelser, også vil utvikle en 

høyre grad av mentalisering. Foreldre fremmer barnets evne til mentalisering ved å svare på 

dets emosjonelle behov og tolke dets atferd ut fra mentale tilstander. Barnet må bli forstått og 

tolket før det kan mentalisere om seg selv og andre (Brandtzæg mfl, 2011). Selv med en rela-
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tivt trygg tilknytning kan ungdom fremvise svært svingende mentaliseringsevne. Ungdommen 

kan vise en mer egosentrisk trekning – nesten slik foreldrene kan huske barnet fra førskoleal-

deren. For ungdommene som i tillegg opplever for eksempel pågående stress, konflikter, sosi-

ale utfordringer eller begynnende psykiske vansker, kan det antas at de vil streve med å forstå 

selv og andre. (Landmark & Stänicke, 2016) 

 

Gode mentaliseringsevner gjør ungdommene bedre i stand til å analysere de misforståelsene 

de blir en del av. Motsatt gjør en svekket kapasitet at den samme ungdommen raskere både 

misforstår og blir misforstått av andre (Haugan, 2017). 

 

2.3 Mentaliseringsbasert tilnærming som metode 

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) bygger på teorien om mentalisering. MBT er en terapeu-

tisk metode som fokuserer på at mennesker gjennom samhandling med andre oppnår selvre-

fleksjon, hvor en lærer å forstå situasjoner og hendelser, egne og andre reaksjoner i et bredere 

perspektiv enn ens umiddelbare fortolking (Karterud, 2012). Mentaliseringsbaserte terapier 

kommer frem av flere intellektuelle og terapeutiske tradisjoner inkludert sinnssyn, tilknyt-

ningsteori og psykoanalyse. Mentaliseringsbasert tilnærming er en evidensbasert behandlings-

form for å jobbe med personer som er diagnostisert med borderline personlighetsforstyrrelse 

(BPD, Bateman & Fornagy, 2004,2006) og denne behandlingsmodellen blir stadig mer ut-

bredt. Mentaliseringsmodellen ble brukt i forhold til andre lidelser, som for eksempel post-

traumatisk stresslidelse, spiseforstyrrelser, depresjon og suicidalitet, hos mødre til risikoutsat-

te barn og innenfor rusfeltet (Skårderud & Sommerfeldt, 2008). Mentaliseringsbasert tilnær-

ming er i dag videreutviklet for ulike diagnostiske grupper som behandlingstilbud for enkelt-

individer, par, familier og grupper. 

 

Formålet med mentaliseringsbasert tilnærming i terapi er å fremme evnen til å forstå egen og 

andres atferd og opplevelser som meningsfulle ytringer av mentale tilstander. Det kan også 

beskrives som å se på seg selv utenfra og på de andre innenfra (Skårderud, Haugsgjerd & 

Stänicke, 2010). Fokus for MBT er mentaliseringssvikt i pasientens løpende liv. Det som skil-

ler MBT fra andre terapier, er i hovedsak at dette perspektivet er rendyrket, og at det er utvik-

let et sett av terapeutiske strategier som er spesielt designet for den spesielle formen for ment-

aliseringssvikt som vi finner hos pasienter med borderline PF (Karterud, 2013).  
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Karterud (2012) skriver om opprinnelsen til mentaliseringsbasert gruppeterapi. MBT ble ut-

viklet i London i senter for gruppeanalytisk psykoterapi. Først ble tilnærmingen anvendt i 

langtids gruppebehandling med svært dårlig fungerende pasienter. MB gruppeterapi kom et-

terhvert til å skille seg fra gruppeanalytisk gruppeterapi. MB gruppeterapi er en kontrollert 

terapiform og en manualisert behandling. Det finnes manualer for gruppeterapi på norsk 

(MBT-G) (Karterud, 2012), manual for psykoedukativ gruppeterapi (MBT-I) (Karterud & 

Bateman, 2011) og manual for individualterapi terapi (MBT) og MBT vurderingsskala 

(Karterud & Bateman, 2010). 

 

2.4 Mentaliseringsbasert terapi som en av behandlingsformer ved BUP Ålesund 

Ved BUP Ålesund kan mentaliseringsbasert tilnærming brukes i forskjellige behandlingsform 

som eksempelvis individuelt terapeutisk behandling, mentaliseringsbasert psykoedukativt 

gruppeterapi, dynamisk mentaliseringsbasert gruppeterapi og mentaliseringsbasert tilnærming 

i arbeid med foresatte. I denne oppgaven vil fokuset rettes mot mentaliseringsbasert psykoe-

dukativ gruppe for unge mennesker, men det vurderes som hensiktsmessig å belyse alle form 

for mentaliseringstilnærming grunnet at de ulike former overlapper hverandre og kan sees 

som selvstendige deler av et helhetlig tilbud. 

 

2.4.1 Mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (MBT-P) 

Mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi er en del av større behandlingsopplegg. 

MBT-P designet som et helhetlig tilbud med spesifisert innhold som gjennomføres som et 

psykoedukativ perspektiv (Karterud, Bateman, 2011). Karterud og Bateman (2011) viser til 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester i Norge ved Austvoll-Dahlgren et.al 2011, som 

har oppsummert evidensen for gruppebasert psykoedukasjon. Det ble konkludert med blant 

annet at psykoedukasjon i gruppe har effekt på psykososiale utfall som psykisk helse, mest-

ring, relasjoner og kunnskap om egen helse (Karterud, Bateman 2011). Psykoedukasjon betyr 

læring. I MBT-P gruppe lærer ungdommer om hva mentalisering og mentaliseringssvikt er, 

om følelser, relasjoner, selvregulering og om hvordan å fremme mentaliseringsevner. De fles-

te mentaliseringsbaserte psykoedukative grupper for voksne har et program som utfolder seg 

over 9-12 ganger med en varighet på 2-3 måneder. BUP Ålesund har justert programmet ved 

å adaptere det i forhold til arbeid med ungdommer. I BUP Ålesund har psykiater Knut-

Asbjørn Ulstein og psykologspesialist Margrethe Botn utarbeidet en egen manual for mentali-

seringsbasert psykoedukasjonsgruppe (MBT-P), basert på MBT-I, men tilpasset ungdommer 
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både i forhold til innhold og rammer. Denne er revidert i samarbeid Sigmund Karterud, og 

ved veiledning fra Øyvind Urnes- Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri 

(NAPP), og gjort tilgjengelig via mentalisering.no for andre interessenter. Manualen gir et 

teoretisk og praktisk verktøy for en psykoedukativ tilnærming som går over 6 samlinger, på 

45 min x 2, med en pause midtveis. BUP Ålesund foreløpig ikke har prioritert forberedende 

samtaler med de som for tilbud om MBT-P. Mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppe er 

kortvarig og lukket. Det vil si at tilbudet består av 6 sesjoner/samlinger og at nye pasienter 

ikke tas inn etter at gruppen har startet.  

 

Ved BUP Ålesund ble det de siste årene gjennomført flere MBT-P (psykoedukativ gruppe) for 

ungdommer mellom 15-18 år, som strever med relasjoner, selvopplevelse, identitet og ustabi-

le følelser. BUP Ålesund erfarer at tilbudet er godt benyttet og at ungdommene nyttiggjør seg 

av dette. I gruppen presenteres mentaliseringsbasert teori gjennom undervisning, dialog og 

oppgaver. For å beskrive på en billedlig måte kompleksiteten i mentalisering, på en måte som 

ungdommene kan relatere til, har en brukt en miksepult for å forklare de ulike innstillingene. I 

gruppen lærer ungdommene hva mentalisering er, hvordan den påvirkes av ytre og indre fak-

torer, grunnleggende tilknytning og hypermentalisering. Hensikten med gruppen er å forsøke 

å skape nysgjerrighet på andres og eget sinn, i en gruppesammenheng og å kunne nyttiggjøre 

terapien bedre. MBT-P kan være et selvstendig tilbud til ungdom i målgruppen. De fleste av 

ungdommene som har deltatt har likevel fått et videre behandlingstilbud i BUP enten indivi-

duelt, i gruppe eller en kombinasjon. MBT-P gruppen brukes også som en forberedelse til 

MBT-G (dynamisk gruppe). I BUP Ålesund har terapeutene erfart at det har ført til minimal 

drop-out fra MBT-G. 

 

Målgruppen for MBT-P gruppe er ungdom fra 15-årsalder og opp til 18 år, med kognitive 

evner i normalområdet, som strever med ustabile følelser, identitet og forholdet til seg selv og 

andre. Mange strever med selvskading og suicidale tanker, reguleringsvansker og ulik grad av 

skolevegring. Dersom ungdommene har alvorlig grad av spiseforstyrrelser, aktiv psykose eller 

kjent rusavhengighet blir de ikke inkludert i gruppen, før dette er behandlet. Når det gjelder 

gruppestørrelse på MBT-P har BUP Ålesund vært fleksible i forhold til at behandlingen i stor 

grad består av undervisning og arbeid i smågrupper/par. BUP Ålesund har valgt å gå bredt ut 

med tilbudet og tilbyr deltakelse til flere enn det som tenkes som en optimal gruppestørrelse. 

Dette for å unngå at gruppen blir for liten dersom noen dropper ut og at en har gjort seg erfa-

ringer med at flere trekker seg før starten. I den siste gruppen som nylig ble avsluttet ble til-
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budet gitt til 12 ungdommer, og det ble forventet at flere ville takke nei før oppstart. Kun én 

ungdom takket nei til tilbudet. De 11 som startet fullførte. Fraværet var lite, med unntak av én 

ungdom som kun deltok på 1. og de tre siste samlingene. Etter hver samling gir ungdommene 

også karakter mellom 1-6 i forhold til trivsel, og samme i forhold til de har lært noe. Respon-

sen har vært god.  Den første samlingen starter «førsteinntrykket» som tema, videre følger 

kapitlene «noe du allerede kan», «følelser i en svart boks», «holder ikke å lese seg til dette», 

«fire autoinnstillinger» og «det går an å mentalisere for mye». 

 

Dynamisk mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) 

Hovedprinsippet i MBT- G er å tilrettelegge for at gruppe blir «en treningsarena for mentali-

sering» (Karterud,2012). Ledernes oppgave er å skape kontinuitet og sammenheng gjennom 

«minding the group»; bygge bro mellom fortid, nåtid og fremtid. 

 

Ungdommer som får tilbud om behandling i MBT –G er godt orientert om tilbudet før første 

møte. De utredes ved BUP, vurderes, forberedes og rekrutteres gjennom deltakelse i MBT- P 

gruppen og ved bruk av «intervju om mentaliseringssvikt» og BFSC 11. 

 

Hvert møte er likt; det startes og avsluttes presis. Terapeuten ønsker velkommen og oppsum-

merer fra forrige møte. Alle medlemmene anerkjennes enten de tok opp hendelse, var fravær-

ende eller mer passiv deltakende. Timen starter med å spørre gruppen om det er noe de merket 

seg med fra sist som de vil si noe om.  Etter dette tas en runde hvor alle medlemmene får an-

ledning til å presentere en hendelse som de ønsker å jobbe med i gruppen. Tiden fordeles og 

arbeidsfasen startes. Terapeutene er aktivt med, men forsøker å tilrettelegge for en mentaliser-

ende og utforskende dialog og dynamikk. Avslutningsvis tar terapeutene en runde der med-

lemmene får si noe om hvordan de har opplevd dagens samling.  

 

Gruppen er slow open (i motsetning av psykoedukativ gruppe), så det kommer inn nye med-

lemmer etter hvert som noen slutter. Det brukes alltid flere samlinger på å bearbeide avslut-

ning for den enkelte og gruppen, og for forberedelse på at nye kommer inn. Dette blir ofte 

parallelle prosesser. I gruppene er det to terapeuter og inntil 8 medlemmer. I utgangspunktet 

er det tenkt å ha kjønnsblandede grupper, men av ulike årsaker er det per i dag en kjønnsblan-

det og en ren jentegruppe. Dette skyldes både rekrutering av flest jenter, seleksjon på hvem 

som passer i samme gruppe, og andre faktorer knyttet til ungdommene. Så langt ser BUP Åle-

sund både fordeler og ulemper med begge deler.  
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BUP Ålesund anbefaler at ungdommene som starter i gruppen skal delta i minst 6 måneder, 

og helst opp til 18 måneder for å ha god effekt. Avslutninger skal meldes fra om i god tid, slik 

at en kan jobbe igjennom dette både med den enkelte og med gruppen. Felles for alle er regu-

leringsvansker, relasjonelle vansker og svingende følelser, i slik grad at det påvirker den dag-

lige fungeringen.  

 

2.4.2 Mentaliseringsbasert tilnærming i foreldrearbeid 

Et formål med MBT tilbud i BUP Ålesund er også å nå ut til foreldre/foresatte til ungdomme-

ne. I vår 2020 ble det av BUP Ålesund arrangert en psykoedukasjon om mentaliseringsbasert 

tilnærming for pårørende.  BUP Ålesund antar at pårørendes forståelse av sine ungdommer 

kan bidra til at ungdommer kan bli møtt på måter som bedrer deres tilstand. Det ble vurdert 

som hensiktsmessig å etablere et felles språk mellom foreldre og behandlingsapparatet, og en 

mulighet til å være deltakende behandlingsprosess på en annen måte. Mange foreldre kan 

være fortvilet og lei seg over at ungdommer ikke vil eller tør å dele hvordan de har det inne i 

seg, men heller tyr til selvskade eller andre måter å selvregulere (Stanicke mfl, 2018). BUP 

Ålesund ønsker å hjelpe foreldrene til å bedre kunne forstå sine ungdommer, deres mentalise-

ring og mentaliseringssvikt. I denne sammenheng kan terapeutene bidra til at foreldre prøver å 

ta imot ungdommens opplevelser og hjelpe sine ungdommer til å bli trygge og autonome 

voksne. I tråd med mentaliseringsbasert tilnærming for ungdommer ønsker BUP Ålesund å 

kunne tilby faste informasjonskvelder til foresatte/foreldre som har barn som deltar i MBT-P 

eller MBT-G. Det er så langt gjennomført tre samlinger for pårørende. Psykoedukasjons ink-

luderte følgende temaer «ungdomshjernen», introduksjon til MBT, inkludert oppgaver som 

ungdommene fikk i MBT-P, og tema om selvskading. Psykoedukasjon gjennomføres på 

kveldstid og det er satt av 2 timer. På den siste samlingen kom 50 % av de inviterte. I kustet er 

det inkludert evaluering og tilbakemeldinger av foresatte vedrørende kursets innhold, opple-

velse av deltakelsen og forslag til forbedring.  Foreldrene gav generelt positive tilbakemel-

dinger og ønske om flere samlinger. 

 

3 Metode 

Følgende del av oppgaven vil belyse begrunnelse for valgte metode og design, samt prosesser 

for forberedelse og gjennomføring av studie. Det er hensiktsmessig å poengtere utfordringer 

som oppstod ved gjennomføring av undersøkelse og refleksjoner rund disse utfordringene, 
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samt forslag til forbedring. Ytterligere vil det redegjøres for prosessen av transkripsjon av 

samlet material og analyse av svarene, samt refleksjoner rundt studiets reliabilitet og validitet. 

 

3.1 Valg av metode og design 
Kvalitativ studie er valgt som metodetilnærming for å besvare oppgaves problemstilling. «Vi 

kan bruke kvalitative metoder til å få vite mer om menneskelige egenskaper som erfaringer, 

opplevelser, tanker, forventninger, motiver og holdninger» (Malterud, 2013). Semistrukturert 

intervju ble vurdert som relevant metode for å nå fram til kunnskap om ungdommenes me-

ninger og erfaringer ved å delta i gruppebehandling. Semistrukturert intervju vurderes som 

relevant metode for å nå fram til kunnskap om ungdommenes meninger og erfaringer ved å 

delta i gruppebehandling. Fordeler med intervju som metode er at den er lettere å sammenlig-

ne svarene og dataene, ingen emner overses, færre skjevheter på grunn av mellommenneske-

lige faktorer, de som intervjues blir ikke hemmet av fastlagte svar (Langbridge, 2004) 

 

Semistrukturert intervju innebærer intervjuguide med forberedende nøkkelspørsmål. Dalen 

(2011) og Langbridge (2004) beskriver i sine bøker, er det i en intervjuguide utarbeidet nød-

vendige teknikker for gjennomførelse av gode intervjuer. Det ble stilt de samme spørsmålene 

i alle intervjuene for å kunne være mulig å sammenligne svarene. Innsamlet data gjennom 

semistrukturert intervju ble transkribert, hvilket vil si at det ble overført fra tale til skriftlig 

form. Deretter ble det gjennomført analyse av skriftlig data. Resultatene ble tolket ved bruk av 

fenomenologisk orientert analyse – Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Ved å 

gjennomføre individuelle intervjuer ble samlet meninger, vurderinger og forslag til forbedring 

for terapeutiske tilbud ved poliklinikken. Som en del av behandlingstilbudet ble ungdommene 

bedt om å gjøre en vurdering av hvordan de opplevde hver enkelt gruppetime. Pasientenes 

evalueringer av å gi karakter på en skala fra 1 til 6 ble brukt som supplement til intervjuene. 

Ungdommene ble bedt om å evaluere både faglig innhold, egen innsats og trivsel i gruppen 

etter hver samling.  

 

3.2 Forberedelse til intervjuet  

«En intervju- eller temaguide er et hjelpemiddel for å holde fokus på det som utforskes, da 

intervjuspørsmålene har til hensikt å åpne opp slik at fenomenet eller temaet blir belyst fra 

ulike perspektiver og vinkler» (Kvale & Brinkmann, 2015). Med utgangspunkt i disse rådene 

ble det laget spørsmål med fokus på god formulering og hvilken rekkefølge spørsmålene bør 

stilles. Ytterligere ble det fulgt rådene for en god intervjuguide og øvelser for å utvikle in-
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tervjuferdigheter beskrevet av Langbridge i boken «Psykologisk forskningsmetode» (2004, 

s.61). Intervjuspørsmålene ble laget for å kunne stimulere deltakere til forklarende og argu-

menterende svar. Ved utarbeidelse av intervjuguide ble det tatt hensyn til at spørsmålene bur-

de være korte og lett forståelige, samt unngåelse av flere spørsmål samtidig. Spørsmålene ble 

formulert på en måte hvor ungdommene kunne beskrive sine opplevelser med egne ord. 

 

Spørsmålene ble laget med fokus på å avlyse følgende aspekter; opplevelser av kursets inn-

hold og læringsprosess (temaet, teori og oppgaver, terapeutenes presentasjoner at temaer); 

opplevelser av å samarbeide i gruppa og eget bidrag i gruppen; opplevelse av betydning og 

endringer etter foreldrenes deltakelse i foreldregruppe; evaluering og forslag til forbedring av 

tilbudet. Intervjuguiden er lagt ved oppgaven som et vedlegg (se vedlegg). 

 

3.3 Etiske vurderinger og tiltak 

Et sentralt etisk aspekt i gjennomført studie var bevisstheten rundt avveiningen av nytte for 

prosjektet mot mulig ubehag for informanten. Dette innebærer at i intervjusituasjonen anven-

des vurderingen av akseptabel risiko. I forlengelse av dette ble det i studien fulgt opp ret-

ningslinjer i forhold til følgende området: krav om informert og fritt samtykke; krav om å 

informere dem som utforskes; krav om konfidensialitet. Studiens deltakere (ungdommer som 

har deltatt i MBT-P-gruppe) ble informert om studie og studiets formål ved siste samlingen av 

MBT-P gruppe. Samme dag har ungdommene fått signert under samtykke for deltakelse i 

studie. Studiets deltakere ble informert om muligheten for å trekke ut samtykke.  Ungdomme-

ne ble informert om intervjuet var ikke et ledd i behandlingen og informasjonen som har blitt 

delt under intervjuet hadde ingen påvirkning for det pågående behandlingsforløpet. Terapeuter 

har ikke fått kjennskap til hva den enkelte har meddelt på intervjuet. Ungdommene har blitt 

kontaktet per telefon for å avtale tidspunkt for intervju. 

 

Studien forutsetter ikke tilgang til helseopplysninger. Ved gjennomføring av studien har det 

ikke vært nødvendig å innhente sensitive opplysninger, da informasjon gitt under datainnsam-

ling er fullstendig anonymisert. Alle navn på deltakere har blitt anonymisert og lydopptak ble 

slettet etter transkribering. Det finnes ikke vesentlige ulemper eller risiko forbundet deltakel-

sen i studien.  

 

«Samfunnet stiller krav om at alle vitenskapelig virksomhet skal reguleres av overordnede 

etiske prinsipper som er nedfelt i lover og retningslinjer». (Dalen, 2011, s.100). Alle medi-
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sinske og helsefaglige forskningsprosjekter, herunder kvalitative studier, skal forhåndsgod-

kjentes av REK. I tråd med personopplysningsloven ble det sendt inn et utfylt meldeskjema til 

personvernombud og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) 

for vurdering om studiet er konsesjonspliktig.  

 

I oppgaven legges det ved personvernombudet og REK sine vurderinger på søknad om god-

kjenning av forskningsprosjektet (se vedlegg). 

 

3.4 Utvalg 

I MBT-P gruppen deltar ungdommer som er pasienter ved BUP poliklinikk i Ålesund. I pe-

rioden januar-februar 2020 var det 12 ungdommer som ble påmeld til MBT-P gruppe. Den 

ene pasienten takket nei til tilbudet før oppstart. I MBT-P gruppe deltok 3 gutter og 8 jenter i 

alder mellom 15 og 18 år. Målgruppen for MBT-P gruppen er ungdommer som opplever å 

streve med ustabile følelser, selvbilde og forhold til andre mennesker. Noen av ungdommene 

har diagnosen emosjonelt ustabil forstyrrelse eller symptomer som ligner på denne tilstanden. 

Ved første oppmøte har ungdommene fått skjemaer av situasjoner med mentaliseringssvikt for 

å samle informasjon om selvopplevelse av hvordan deres mentaliseringsevne blir påvirket, 

hvordan dette forekommer, samt hvor ofte og hvor lenge varer det. 

 

For å oppfordre ungdommene til å delta i undersøkelsen ble det utarbeidet informasjonsskriv 

som invitasjon til deltakelsen i studien (se vedlegg). Alle deltakere gav skriftlig samtykke til å 

delta i undersøkelsen. For ungdommene som ikke var helserettslig myndige (under 16 år) ble 

samtykke innhentet fra foreldrene. Tre av deltakerne ønsket likevel ikke å delta i undersøkel-

sen, etter dem har gitt samtykke. Dette var to 15-åringer og en 17-åring som ikke ønsket å 

delta i undersøkelsen dersom det ikke var obligatorisk. Dette har blitt akseptert.   

 

Formålet med studien er å innhente beskrivende informasjon om hvordan ungdommer opple-

ver deltakelse i MBT-P gruppe. Det er verdifullt å få meninger fra hver deltaker. Derfor har 

alle ungdommene som deltok i MBT-P gruppe i januar-februar 2020 blitt oppfordret til å delta 

i undersøkelsen. Totalt 8 av 11 ungdommer som stolte opp til intervju. 

 

Anonymisert navn Alder Oppmøte (totalt 

6 samlinger) 

Selvopplevelse av situasjoner med mentalise-

ringssvikt (kartlegges ved første oppmøte) 
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Anna 16 6 «går i kjelleren», «tyr til overspising», «tenker 

mer svart-hvitt», «blir veldig mistenksom 

Viktor 17 5 «slutter å tenke», «ikke orker mer», får konsentra-

sjonsvansker», «vansker med å fokusere», «blir 

veldig usikker», «blir veldig mistenksom» 

Julie 15 6 «slutter å tenke», «bare svartner», «ikke orker 

mer», «får konsentrasjonsvansker», «vansker med 

å fokusere», «føler seg overveldet», «trøbbel med 

å tenke klart», «blir veldig usikker», «blir veldig 

mistenksom» 

Amalie 18 6 «bryter sammen», «slutter å tenke», «ikke orker 

mer», «konsentrasjonsvansker», «vansker med å 

fokusere» 

Kai 17 6 «bryter sammen», «slutter å tenke», «ikke orker 

mer», «bare må bort», «får selvmordstanker», 

«må ruse meg», «vansker med å fokusere», «blir 

veldig usikker» 

Adriana 16 6 «bare må bort», «ikke orker mer», «får konsentra-

sjonsvansker», «vansker med å fokusere», «føler 

seg overveldet» 

Karina 17 6 «bekymrer meg for fremtiden», «tørr ikke å snak-

ke med visse personer», «ukomfortabel i gruppe 

med mye mennesker» 

Olivia 17 4 «bryter sammen», «bare må bort», «blir veldig 

usikker», «blir veldig mistenksom» 

 

3.5 Gjennomføring av intervjuer 

Intervjuets gjennomføringsformat var ansikt-til-ansikt. Informantene kjente testlederen fra før 

gjennom sin deltakelse i MBT-P gruppe som observatør og noen av deltakere kjente også test-

lederen som saksbehandler ved poliklinikken. Intervjuavtaler ble inngått via telefonsamtaler 

da det ble avtalt tidspunkt med hensyn til deltakerens ønske og at intervjuet skulle gjennomfø-

res ved BUP Ålesund. De fleste deltakere valgte tidspunkt som var i forkant eller i etterkant 

av individuell terapisamtale. Intervjuet ble startet med å forklare hensikten med studien og 



15 

 

hvorfor det informantene har å si er viktig. Det ble lagt opp til at informanten kunne stille 

spørsmål om han eller hun følte behov for det. Det ble understreket at informasjonen omtalt i 

intervjuet har ingen innvirkning på individuell terapi. Dette er spesielt viktig i forhold til in-

formanter som kjenner testleder som saksbehandler. Ungdommene ble påmint om at ingen 

deltaker vil bli gjenkjent og ingen vil få lytte til båndet. Manualen som ble brukt som verktøy 

i MBT-P gruppe ble lagt frem slik at ungdommer kunne bla gjennom ved behov for å huske 

tilbake både teoretisk tekst og praktiske oppgaver. Intervjuene startet med enkle åpnings-

spørsmål om gruppeterapeutisk tilbud ved BUP. Så kom andre enkle, nøytrale, åpne og foku-

serte spørsmålene fra intervjuguiden. Intervjusvarene ble registrert ved lydopptak. Ved gjen-

nomføring av intervju ble det tatt hensyn til at informanten skulle få snakke fritt og uavbrutt. 

Informantenes opplevelser og erfaringer ble møt med oppfølgende spørsmål som stimulerte til 

utdypende beskrivelser. I intervjusituasjonen ble det fulgt spesifikke teknikker anbefalt av 

Svartdal (2009, s.146) som oppklaring, refleksjon, oppmuntring, kommentar, utfordring og 

oppsummering. I intervjuene ble det brukt intervjustil som skulle hjelpe informantene å føle 

seg trygg og komfortabelt under intervjuet. Innlevelse og empati var et viktig utgangspunkt 

under intervjusituasjonen. Ved avslutning av intervjusituasjonen fokuset ble rettet mot ung-

dommene kunne gå fra situasjonen med positive følelser. Hvert intervju ble avsluttet med det 

at informantene ble spurt hvordan det hadde vært å bli intervjuet. I tillegg ble det åpnet for 

spørsmål, og takket for at de hadde ville stille til intervjuet, og delte sine personlige opplevel-

ser. 

 

3.6 Transkripsjon av samlet material 

Når data ble samlet ved å ta opp semistrukturerte intervjuer på lydbånd var det neste steget å 

transkribere opptakene. Det var en tidskrevende prosess som førte til et omfattende skriftlig 

arbeid. All transkribering ble gjort av forskeren i tråd med Malterud (2011, s.78) sine anbefa-

ler: «Når forskeren selv gjør transkripsjonsarbeidet, øker muligheten for å oppdage svakheter i 

materialet, og risikoen for å samle utallige sider kan reduseres ved å justere rekrutterings- 

eller intervjustrategi». Det å utføre transkripsjonen selv har hjulpet til en bredere forståelse for 

sammenheng mellom opptakene og materialet.   Alle intervjuene ble transkribert ordrett og 

materiale ble anonymisert. Alle informanter ble gitt fiktive navn som samsvarte med deres 

kjønn. Informantenes uttalelser ble kategorisert under temaer. Systematisering av informante-

nes uttalelser under temaer etter transkribering var en viktig forutsetning for en analyse av 

vitenskapelig standard. Gjennomgang av tekst etter transkribering og notater underveis har 

hjulpet til å legge merke til aspekter som ikke var like tydelige i løpet av samtalen. Informan-
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tenes uttalelser i form av sitater forekommer i oppgavens refleksjonsdel og bidrar til vitenska-

pelige kvaliteten av analysen. Tankene som kom under transkribering ble notert i en notatbok 

og ble til refleksjoner i oppgaven.  

 

3.7 Analyse av resultatene 

Formålet med analysene er å redusere informasjonsmengden og få frem den mest interessante 

og relevante informasjonen. Analyseprosessen startet allerede ved transkribering av opptake-

ne. Det ble underveis skrevet notater med refleksjoner om dataene. Intervjuguiden var ut-

gangspunkt for kategorisering og sammenlikning av svar. Kvale og Brinkmann (2009) beskri-

ver tre fortolkningsnivåer som ble brukt for å analysere resultatene. For det første ble det 

sammenfattet forskerens og informantens forståelse av det som ble sagt. På det andre nivået 

foregikk en allmenn fortolkning som forutsetter en bredere forståelsesramme enn informan-

tens egen. Den tredje forståelsesnivå er teoretisk, hvor man benytter en teoretisk ramme ved 

fortolkning. 

 

Malterud (2011, 93) beskriver to former for analyse. Den første handler om man ser på deler 

av samlet material. Denne formen kalles dekontekstualisering. Den andre form er rekonteks-

tualisering som innebærer at disse delene settes inn i en ny sammenheng. I følge av disse for-

mene for analysen ble samlende materialet merket i detaljer som ord, uttrykk, lengere deler av 

tekstene som vurderes som kunne gi dypere forståelse for innsamlede materialet. Det ble også 

notert tanker rund dette. Samlende data i form av delene av teksten, samt notatene under tran-

skribering, ga grunnlag for innledning i ny sammenheng som har blitt til hovedtemaer. Dette 

han sees som skapning av ny kunnskap.  

 

Hovedtemaer omtalt i intervjuer: 

1. Opplevelse av å være en del av gruppe 

2. Eget bidrag i gruppe  

3. Teori og øvelser som har vist seg nyttige i psykoedukasjon 

4.  Utfordringer med å delta i MBT-P gruppe 

5. MBT-P som et tema hjemme 

6. Forslag til endring og forbedring av tilbudet 

 

Videre ble temaene som stammet fra dataene presentert systematisk ett for ett. Hvert tema 

diskuteres i lys av temaets betydning sammen med sitater fra informantenes rapporteringer og 



17 

 

teoretiske grunnlag for refleksjoner. Hvert tema har naturligvis flere argumenter og sitater. 

Det ble forsøkt å presentere funnene tydelig og systematisk slik at det kan være lettere å for-

stå.  

 

3.8 Reliabilitet og validitet 

Reliabiliteten i en undersøkelse består i hvorvidt et måleinstrument om gjentatte målinger gir 

samme svar uavhengig av hvem som måler (Kvarmo, 2010). Det ble brukt intervju som meto-

de for å avdekke meninger og opplevelser så disse kan være reliable i den forstand at de kan 

gjentas og få nøyaktig samme uttrykk. Reliabilitet er forbundet med målesikkerhet og handler 

i all hovedsak om hvorvidt et måleinstrument eller en metode er pålitelig – altså om gjentatte 

målinger av et fenomen gir samme resultat fra gang til gang. Når en gjør kvalitative undersø-

kelser har en ikke et eksakt måleinstrument. Reliabiliteten baseres derfor på i hvilken grad 

undersøker operasjonaliserer sine metoder og bakgrunn for vurderinger og tolkninger. Intervju 

som metode vil kunne utfordre reliabiliteten da opplevelsen er subjektiv og blant annet av-

hengig av faktorer slik som kontekst, dagsform, erfaringsbakgrunn, mer. Dette kan påvirke 

nyanser i rapporteringen og opplevelsen eller responsen er avhengig av intervjuobjektets mu-

lighet eller evne til å verbalisere akkurat dette. Den som intervjuer bør være mest mulig åpen 

og nysgjerrig for intervjuobjektets opplevelse for å unngå å påvirke rapporteringen. 

 

Validitet handler om gyldigheten til resultatene fra en undersøkelse – altså i hvilken grad en 

kan trekke gyldige slutninger om det man har ønsket å undersøke. Validitetsspørsmålet bør 

etter Kvales mening (1997) fungere som «kvalitetskontroll gjennom alle stadier av undersø-

kelsen». Slik beskriver Kvale anbefalinger vedrørende relevans i studiets prosess at det er 

nødvendig å spørre oss «hva», «hvorfor» og «hvordan». I tråd med Kvales anbefalinger ble 

det stilt kritiske spørsmål under hele prosjektet i forhold til problemstillingen, utvalget, data-

innsamling, de teoretiske referanserammene, analysestrategiene og presentasjonsformen. Det 

har blitt forsøkt å vurdere styrker og svakheter ved gjennomførte studie, samt problemer og 

utfordringer som oppsto underveis. Det ble valgt intervju som forskningsmetode for å gjen-

nomføre studiet. Styrker med intervju er at det gir mulighet til å få nyanser i informasjonen 

som det er vanskelig å avdekke med andre metoder. Svakheter med den valgte metoden er at 

følgende faktorer som dagsform, kontekst og spørsmålsform kan påvirke informantene slik at 

de kan uttrykke seg annerledes i andre situasjoner og ved bruk av andre metoder. Ved bruk av 

intervju som metode vil alltid være en fare for at en undersøker informantens evne til å verba-

lisere sine tanker og reaksjoner. Forskernes forståelse av ungdommers utsagn blir grunnleg-
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gende for hvorvidt undersøkelsen er validitet er ivaretatt. I følge Kvermo (2010) er validiteten 

i en undersøkelse ligger i hvorvidt det som undersøkes virkelig gir informasjon om det forske-

ren egentlig ønsker å studere. Undersøkelser gjort med barn og ungdom vil trolig utfordre 

validiteten i større grad enn i undersøkelser gjort med voksne. Det kan være usikkerhet om-

kring hva en egentlig observerer og hva som påvirker det aktuelle fenomenet. Barn og unge 

kan ha ulike oppfatninger og forstå fenomener annerledes sammenlignet med voksne. Barn og 

unges opplevelser er imidlertid verdifull, men må forstås i lys av kontekst. 

 

Utfordringer som oppstod underveis ved planlegging og gjennomføring av studie var endring-

er i tidsrammene for intervjuer. Gjennomføring av intervjuene har blitt utsatt nesten en måned 

grunnet pandemien COVID-19. Etter studiets plan skulle intervjuene gjennomføres i mars rett 

etter siste MBT-P samling. Utsettelse av intervjuer antas å ha liten grad av innvirkning på 

ungdommenes rapportering. Det kan være både fordeler og ulemper med å gjennomføre in-

tervjuer på et senere tidspunkt. Det antas at ungdommene trenger tid til å bearbeide og senke 

ned informasjonen og roe ned emosjoner etter MBT-P behandling. Dette vil bidra med å få 

mer pålitelige og objektive rapporteringer fra ungdommer. Ulemper med utsettelse av intervju 

er at det kan naturligvis være vanskelig å huske alle detaljer fra behandlingen og innhente alt 

relevant informasjon.  Dette ble sikret fra med å stille åpne spørsmål i starten av intervju, som 

fremkalte hovedbegrep og prinsipper fra hele opplegget. Det ble også lagt frem hefte fra psy-

koedukativ gruppe som en visuelt støtte og påminnelse om behandlingsopplegget. Ungdom-

mene hadde mulighet til å bla gjennom hefte under intervjuet eller stille spørsmål til forsker. 

Slike nyanser i informasjon kunne være vanskelig å avdekke med andre metoder. 

 

4 Resultater 

Følgende avsnitt vil belyse refleksjoner i henhold til studies resultater.  Forskningsspørsmåle-

ne i studie er: «Hvordan beskriver ungdommene sine opplevelser av deltakelsen i MBT-P 

gruppe og hva etter deres mening gir utbytte av å delta i gruppeterapeutisk behandling?». I 

oppgaven er det valgt å presentere resultatene av analysen under følgende hovedtemaer som 

var omtalt i intervjuer:  

1. Opplevelse av å være en del av gruppe  

2. Eget bidrag i gruppe  

3. Teori og øvelser som har var nyttige i behandling 

4.  Utfordringer med å delta i MBT-P gruppe  
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5. MBT-P som tema hjemme  

6. Forslag til endringer eller forbedring av tilbudet. 

 

I presentasjonen av resultatene vil oppgaven utdype disse temaene ved å illustrere med ek-

sempler og sitater fra informanter. Resultatene vil belyses ved å trekke inn kunnskapsbaserte 

perspektiver. Utfordringer med å prosessere resultatene var at temaene kan henge sammen og 

ungdommens utsagn kan være relevant for flere temaer.  

 

4.1  Opplevelse av å være en del av gruppen 
Flere informanter rapporterer om at de var skeptiske for tilbudet om gruppeterapeutisk be-

handling. Det kan handle om hvem som informerte og på hvilken måte informasjonen om 

tilbudet ble formidlet. Ungdommens tidligere erfaringer av å være i gruppe (f.eks. klasse på 

skolen, jevnalderne, familiemedlemmer) kan forårsake skepsis og usikkerhet i møte med 

andre ungdommer. Personlige egenskaper, motivasjon, forventninger og innstillinger kan også 

være avgjørende faktorer for å ta beslutning. Slik beskriver Adriana sine opplevelser før hun 

gikk med på å delta i gruppe:  

«Jo det var jo... i starten da jeg ble spurt om jeg ville være med, så hadde jeg ikke så 

lyst. Men de overtalte meg, så jeg ble med. Første gangen så var det litt skummelt, 

men etterhvert som jeg ble kjent med de andre i gruppen, så ble det mye gøyere og jeg 

kunne ønske at vi hadde flere møter (Adriana)» 

Det Adriana og andre beskriver kan sees i lys med det Yalom beskriver som avgjørende før 

pasienten skal begynne i gruppeterapi. Der er nemlig at informasjonen som kan gi dem et 

kognitivt rammeverk, som har ment at er for å redusere angsten og «kultursjokket» som 

mange pasienter kan få når de begynner i gruppeterapi (Yalom & Leszcz,2005). For å gjøre 

ungdommene trygge før gruppeoppstart kan det være hensiktsmessig å gi dem best mulig in-

formasjon, samt gjennomføre godt motiveringsarbeid for ungdommene som tilbys gruppebe-

handling. Brosjyrer med informasjon og erfaringer fra andre ungdommer som har deltatt i 

gruppeterapi kan bidra til trygghet i forberedende fase.  Det er viktig med trygge rammer, 

klare avtaler, forutsigbarhet og at gruppereglene skal avklares ved første oppmøte og respek-

teres av alle. Ungdommer gir uttrykk for at trygghet er viktig en forutsetning for at gruppete-

rapien blir nyttig. Taushetsplikten nevnes av flere ungdommer som en viktig forutsetning for 

å skape trygghet i gruppen. Slik beskriver Anna opplevelse av trygghet i gruppen: 
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«Jeg likte stemninga i gruppe, det er bedre når man er sikker på andre og de andre er 

sikker på deg. Så begynte alle å dele egne erfaringer i oppgavene, måten vi relaterte 

til hverandre gjorde at det ble enklere å bli trygg på hverandre (Anna)». 

 

Ungdommer som har deltatt i undersøkelsen beskriver sin deltakelse i gruppe som verdifullt. 

Ungdommer før dem begynner i terapi kan oppleve ensomhet og kjenner seg annerledes. De 

fleste informanter opplever at det var nyttig å møte ungdommer som er i samme situasjon 

eller har lignende utfordringer. De fleste opplever stor overraskelse av å ikke være alene med 

sine vansker og føler tilhørighet av å delta i gruppe. Amalie beskriver det slik: 

«Det er jo bare bra å komme til en plass der du ser at, at der finnes flere da, med 

samme problem og sånn, fordi før så tenkte jeg at dette ikke er normalt, det er jo ingen 

som på en måte som har det samme som meg, men når der er flere som på en måte kan 

kjenne seg igjen i det, og jeg kan kjenne meg igjen i andre sine problem. Ja det er som 

100kg letter seg fra skuldrene da (Amalie)». 

I det Amalie beskriver understreker hun hvor betydningsfullt det er for ungdom å ha et nett-

verk eller en gruppe der de kan prøve ut nye roller og væremåter, samt oppleve seg som en del 

av et felleskap. Dette bidrar til å utforske følelser og mestringsstrategier.  Dette støttes av 

blant annet Gjesvik og kollegaer (2018) som argumenterer for at å delta i gruppeterapi kan gi 

ungdom med psykiske vansker en følelse av tilhørighet til jevnaldergruppen, økt forståelse av 

seg selv og andre og en opplevelse av sosial mestring. Julie beskriver hvordan var det for 

henne: 

Jeg syns det var veldig bra for meg fordi at jeg sliter litt med større folkemengder, så 

det var godt og komme dit og liksom vite at det var normale tenåringer som også sliter 

med det samme, for jeg har ofte følt meg veldig alene. Når jeg var der, så er jo det 

normale folk og jeg er normal, det er hvem som helst som kan slite. Så det var veldig 

godt da jeg fikk vite det da. Jeg egentlig visste jo det da, men fikk se det også. (Julie) 

Her ser vi eksempel på at opplevelse av felleskap og tilhørighet vurderes som spesielt viktig. 

Det Julie beskriver kan sees som en opplevelse av plutselig innsikt som fremkommet ved kob-

lingen av kunnskap på en ny måte. Hun forteller at det var godt å bekrefte for seg selv at hun 

er «normal» og at «hvem som helst kan slite». Julie sier at hun visste det før hun har begynt i 

gruppe, men erfarte det selv og fikk bekreftelse etter deltakelsen i gruppe. Den tilstanden hun 

beskriver kalles på folkemunne gjerne en aha-opplevelse. Det å få denne kunnskapen fra 

andre ungdommer som deler sine erfaringer virker å være viktigere og dypere enn når den 

kommer fra en terapeut i en individuell terapeutisk samtale. Dette er fordi gruppen for ung-
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dommen er en viktig arena for å oppleve tilhørighet. De fleste ungdommene rapporterer at 

felleskapsopplevelse en av de viktigste fordeler med å delta i gruppeterapi. For noen kan fel-

leskapsopplevelser være utfordrende og kan komme senere. MBT-P kurset består av 6 sam-

linger totalt og det er ekstra viktig å sikre godt psykologisk klima i gruppe allerede ved første 

møte. Dette er en av de viktigste terapeutiske målsettingene for første samling, og kan oppnås 

blant annet med å gjennomføre for eksempel «bli kjent» oppgaver.  

 

Flere ungdommer beskriver i sine fortellinger at gruppetilhørighet i stor grad bidra til identi-

tetsopplevelse og opplevelse av å ikke være alene med sine problemer. Adriana beskriver det 

som verdifullt for henne i gruppen å få noen hun kunne sammenlikne seg med og kjenne at 

det er flere ungdommer som kan ha samme vansker som hun har: 

«Ja for før jeg starta på denne gruppen da, så brukte de ofte å si til meg: «Du er ikke 

alene» å hver gang de sa det så tenkte jeg, ahhhh, for det betyr jo ingenting for meg. 

Men når jeg kom i gruppa og fikk se og høre andre som har samme problemet som 

meg da, så tenkte jeg wow, dette hjalp mye mere. Så det var veldig kjekt. () Når de ba-

re sier det (At jeg ikke er alene) så tenkte jeg bare «Å herregud» men å faktisk oppleve 

det var, det likte jeg veldig godt». (Adriana) 

Det Adriana beskriver utrykkes som at hun har vansker med å se seg selv i et nyansert eller 

kritisk lys, og tyr lett til primitive forsvarsmekanismer som benekting og splitting (Myklebust, 

2005).  Det Adriana forteller kan sees i lys det Bjerke (2018) sier at det å inngå i meningsfulle 

relasjoner og grupper har stor betydning for å få dekketgrunnleggende psykologiske behov for 

trygghet, tilknytning og beskyttelse, og for læring og personlig utvikling.  Hvilke grupper vi 

inngår har også stor betydning for vår identitetsopplevelse og -utvikling. Dette presiseres også 

av Kai som uttrykker følgende: 

jeg syns at det var nyttig for meg, på grunn av som jeg sa at jeg, strevde med flere per-

sonlighetstrekk, og det hjalp meg å prøve nye metoder og samarbeide med folk, og øve 

på å åpne meg for folk, å det er ikke bedre plass å åpne seg enn på gruppa når alle 

har taushetsplikt (Kai) 

Det Kai og andre ungdommer beskriver som en fordel å delta i gruppe er mulighet for læring 

og å skape nye emosjonelle og relasjonelle erfaringer. Gjennom aktivitet og samspill med 

andre ungdommer samt kontakt med tydelige og forutsigbare voksne innenfor en faglig ram-

me, kan ungdom få muligheter for opplevelse av mestring, vekst og bedret selvbilde. For noen 

ungdommer gruppen samholdet i gruppen har større betydning en læringsprosess. Som et ek-

sempel beskriver Olivia det slik: 
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Jeg følte jeg ikke lærte så veldig mye, å så, jeg likte det dritgodt på grunn av samhol-

det i gruppa og folka og på en måte vi var sammen om å ha problem på en måte (Oli-

via). 

I sitatet overfor trekker Olivia frem opplevelse av gruppens evne til å holde sammen. Sandahl 

(2014) definerer gruppesamhold som en tilstand som skaper innbyrdes lojalitet og solidaritet 

mellom gruppemedlemmene som motvirker splittelser eller oppløsning av gruppen. Olivia og 

andre ungdommer utrykker at gruppesamhold er en nødvendig forutsetning for positiv tera-

peutisk prosess. 

 

Ungdommens beskrivelser av å være en del av gruppen fremhever de trygge rammer, tilhø-

righet og fellesskap i gruppen, identitetsopplevelse, bedre forståelse av seg selv og andre, læ-

ring og personlig utvikling. 

 

4.2  Eget bidrag i gruppe 

Flere ungdommer deler opplevelse av å være til hjelp for andre. Adriana beskriver hvordan 

dette var for henne: 

«Jo det var, jeg skrev som oftest... det var ganske mange personlige oppgaver egent-

lig, så jeg skrev mange personlige svar, å det var kanskje litt rart å dele det med de 

andre da men, når vi snakket om det og analyserte situasjonen og sånn da, så følte jeg 

dette hjalp litt. Det var fint. (Hjalp) Fordi, det er noen ganger fint å så ha synspunktet 

til andre folk da, fordi når det vanligvis handla om meg så tenke ikke man helt klart. 

Så jeg syns det bare var bra (Adriana)». 

I tråd med det Adriana beskriver, oppleves det rart å dele med andre personlige svar med 

andre, samtidig hun ser betydning og verdig for seg selv og for andre. Dette er viktig for selv-

følelsen, selvrespekt og for respekten for andre mennesker generelt (Bjerke, 2018).  For noen 

ungdommer kan det være krevende å våge å fortelle hendelser og finne ut av disse. Bjerke 

(2018) mener at for å få fult utbytte av en gruppeterapi trenger gruppedeltakerne både å kom-

me dit at de klarer å fortelle åpent om sitt eget, og de trenger å være åpne for å ta imot fra 

andre i gruppen. Det er flere informanter som beskriver opplevelse av å overvinne barrieren 

og åpne seg for andre, å våge dele sitt eget. Adriana beskriver for eksempel hvordan hun opp-

levde å dele erfaringer med andre. 

«Jo, det var egentlig veldig interessant fordi de hadde jo helt andre historier enn meg 

da, så jeg kunne relatere til noen av dem men de fleste hadde litt sånn slik jeg ikke tror 
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kunne ha skjedd med meg. Så syns det var ganske gøy å dele erfaringer og sånn da 

(Adriana)» 

Noen av ungdommene som beskriver at de trengte lengere tid for å åpne seg og noen kanskje 

ikke klarer det å åpne seg til gruppen er over. Det «vanskeligste» ofte viser seg å være spesielt 

viktig, men det krever riktig tid og sted for å åpne seg om sårbare og vanskelige temaer. Dette 

kommer i lys av Olivia sin opplevelse av å kunne fortelle hendelse: 

«Den der da vi skulle skrive om en spesifikk hendelse som hadde skjedd, ehh, jeg syns, 

ehh, jeg kom ikke på noe, med en gang, eller som jeg hadde lyst å dele på en måte. 

Emm, for vi kjente ikke gruppa så godt, så jeg føler liksom emm, dra inne hele livshis-

toria, og det der og det der skjedde på grunn av det der, jeg føler ikke det var, emm, 

jeg følte ikke at det var ubehagelig, men følte bare ikke det var rette tiden til det, eller 

plassen, på en måte. () det passa seg ikke (Olivia)». 

 

De fleste deltakerne i gruppen forteller at det var spennende å være en del av gruppe og det 

stimulerte til å være aktiv og deltakerne. Amalie forteller for eksempel hvordan hun kunne 

bidra til gruppedynamikken med å våge å prate med andre og å være aktiv. Hun poengterer at 

det å være en mindre gruppe spiller inn for å være deltakerne:   

«Jeg er en ganske åpen person da, så uansett hvem jeg prater med så kan jeg egentlig 

fortelle alt liksom, så for meg det var ikke så vanskelig. Å på en måte prate med dem, 

og kanskje derfor det var at vi var en liten gruppe, jeg føler at de også klarte å prate 

med meg da». (Amalie) 

 

Ungdommene rapporterer om aktiv deltakelse og høy interesse for gjennomføring av pro-

grammets oppgaver og øvelser. Dette opplever ungdommene som positiv og lærerikt.   Dette 

støttes av Allen (2012) ved at å øve på god mentalisering bidrar til å danne identitet, årvåken-

het for en selv og en følelse av å være agent i eget liv.  De fleste informanter forteller at de 

likte å være aktiv i gruppen og synes det var spennende med oppgaver og presentasjoner. An-

na beskriver sitt bidrag i gruppe slik: 

«..jeg er vant til å presentere på skolen, jeg er veldig glad i presentasjoner, så det gikk 

veldig fint. Det var sånn, det var sånn at jeg skulle tilpasse meg til hvor mye jeg skulle 

si, i forhold til den andre personen» (Anna) 

 

De ungdommene som har deltatt i undersøkelsen beskriver et vennlig og positivt gruppeklima. 

Ungdommene opplever at hver enkel deltaker har bidratt til å skape en hyggelig og trygg at-
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mosfære i gruppen og at de fikk opplevelse av at alle brydde seg om hverandre i gruppen. 

Olivia beskriver dette: 

«Jeg er veldig, emm, møtende person på en måte, emm, sånn som da jeg var med hun, 

hva hun heter? Hun andre ...... ja, ho var veldig sånn «inn i seg selv» på en måte. 

Emm, for meg så var det greit, fordi jeg bare snakka masse, også hun stod bare og 

hørte på, så var det en god minigruppe på en måte. Em, fordi da følte hun seg også 

komfortabel og snakket med meg» (Olivia). 

 

De siste samlingene hadde ungdommene tatt initiativ for å ta med seg snacks, kjeks og juice 

for å dele med andre. Som en del av programmet ble det gjennomført avsluttende øvelse når 

både terapeuter og deltakere skulle skrive en beskrivende egenskap på ryggen til de andre. 

Ungdommer forteller at de likte oppgaven fordi de kunne si noe positiv om andre og fikk høre 

gode og positive tilbakemeldinger om seg selv. Informanter beskriver dette som et viktig bi-

drag i gruppen slik at alle var snille, vennlige og trygge på hverandre. Overnevnte beskrivel-

ser vurderes av ungdommene som en viktig forutsetning for trivsel og komfortabel atmosfære 

i gruppen. 

 

I det ungdommene vurderer som eget bidrag i gruppe fremkommer det at de vektlegger vik-

tigheten av å være til hjelp for andre, bidra til dynamikken i gruppen (å være deltakerne og 

aktive), bry seg om hverandre i gruppen, utfordre seg å fortelle hendelser og forsøke å finne ut 

av disse. De fleste ungdommer beskriver sitt bidrag til engasjerte diskusjoner og positiv grup-

pedynamikken. Ungdommene har gitt uttrykk at de gjerne skulle ha fortsatt ut over de seks 

samlinger. 

 

4.3  Teori og øvelser som har vist seg nyttige i behandling 

MBT-P gruppesamlinger omfanget seks ulike temaer: førsteinntrykket, mentalisering er noe 

du allerede kan, følelser i en svart boks, holder ikke å lese seg til dette, fire autoinnstillinger, 

det går an å mentalisere for mye. I dette avsnittet vil oppgavene trekke frem det som ung-

dommene opplever som spesielt viktig eller vanskelig for dem ut ifra ulike temaer. De fleste 

ungdommer gir positive tilbakemeldinger vedrørende oppsettet av kurset og kombinasjon av 

oppgaver og praktiske øvelser. Slik beskriver Anna sin opplevelse av kursets innhold: 
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 «Jeg syns det var bra, fordi det var sånn, jeg vet ikke, det var lærerikt, og relevant og 

så de oppgavene. Det var bra det var litt oppgaver, og så at vi kunne gi tilbakemel-

dinger på temaer vi hadde» (Anna). 

Det Anna og flere beskriver en lærerik og spennende læringsprosess. Flere ungdommer besk-

river at ervervet kunnskapen i psykoedukativ gruppe var lett å anvende i praksis gjennom 

øvelsesoppgaver.  

 

Noen ungdommer forteller at de strever med å være samvær med andre i gruppe på grunn av 

manglende sosialkompetanse og sier at å være en del av gruppe var i hjelp til å utfordre seg til 

å forbedre sine sosiale evner. Adriana og Karina beskriver det slik: 

«Adriana: For det første, selv om jeg ikke likte å gå igjennom den teorien, så syns jeg 

det var bra å få meg til å gjenkjenne dissa punkene, da så, ble sagt da så, når det fak-

tisk skjer med meg så kan jeg kjenne igjen og peka på sånn at jeg vet at det var det og 

det som skjedde. Å så var det også veldig hjelpsomt med de sosiale evnene mine, jeg 

fikk øve på å bli kjent med nye personer, og høre om livet til de andre, så jeg syns det 

var veldig hjelpsomt.  

Karina: Ja sånn som jeg sa da, så det sosiale jeg har lært jeg fikk jo ganske mye sosial 

trening, og det er noe som kan lett bli brukt i hverdagen».  

I tråd med dette beskriver Adriana og Karina at øvelser har vært til hjelp å være mere aktiv og 

deltakerne. Det er flere ungdommer som kan være usikre og ofte er stille i starten av en grup-

peterapi og når de sier noe, er de ekstra forsiktige. Adriana og Karina uttrykker at det å øve på 

sine sosiale evner gjennom aktiv deltakelse i gruppen var en av det mest relevant og nyttig for 

dem. For mange ungdommer er en av fordelene å være i gruppe læring og utvikling av sosiale 

ferdigheter. Gode sosiale ferdigheter betyr evne til å komme fram med seg og sitt og å kunne 

delta meningsfullt i samtaler med andre. Det omfatter å være åpen, ærlig, empatisk og interes-

sert i andre (Bjerke, 2018). Læring og utvikling av sosiale ferdigheter gjennom deltakelse i 

gruppeterapi starter allerede i første samlingen og de fleste ungdommer beskriver førte temaet 

som det viktigste med kurset. Tema «førsteinntrykket» beskrives som viktig og nyttig. Ung-

dommene forteller at temaet har hjulpet dem å forstå at førsteinntrykket påvirker hvordan vi 

oppfører oss mot andre og hvordan vi opplever oss selv samt at førsteinntrykket tar også ofte 

feil.  Det som Kai og andre ungdommer beskriver at nye kunnskaper om førsteinntrykket har 

hjulpet dem å forstå bedre sine tanker, følelser og oppførsel: 

«Jeg tror det mest relevant tema, det var når vi hadde om det første inntrykket. Så jeg 

ofte greie å forsvinne i å spekulere i å hva folka tenke om meg, så første dagen på 
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gruppa var der, så tenkte jeg alle her ville ikke prate med noen her, så alle, det blir 

veldig stilt for resten av gruppa, men det var et feil førsteinntrykk (Kai».) 

I tråd med det Kai og flere ungdommer beskriver er temaet om førsteinntrykk er nyttig og 

viktig i kurset. Førsteinntrykk kan beskrives som noe som foregår implisitt og automatisk uten 

bevist refleksjon. I følge Karterud og Bateman (2011) «stoler vi på ytre tegn – ansiktsuttrykk, 

toneleie, kroppsholdning – som indikatorer på hva andre tenker, planlegger eller føler». I tråd 

med dette rapporterer ungdommer at gjennom temaet om førsteinntrykk lærte de om å forstå 

andres motiver og prøve å forstå hva som foregår i andres sinn, og ikke bare trekninger av 

observasjoner av andres atferd, Ungdommene rapporterer om at etter gjennomgang av dette 

temaet prøver de å gjøre det mer reflektert og øver på å sette seg i andre sine følelser og tan-

ker.  

 

Et annet tema som ungdommene rapporterer som spennende, lærerikt og mest relevant for å 

forbedre mentaliseringsevne er miksepulten (følelser i en svart boks). Julie, Adriana og flere 

ungdommer beskriver temaet slik: 

Julie: «Jeg syns kanskje miksepulten var mest interessant, fordi at det var så bra or-

den på det, man fikk sette ned liksom følelsene sine på en scala, så i stedet for... det ble 

litt mere rett da i stedet for masse følelser i hodet. Så det var litt mere konkret, så det 

likte jeg veldig godt».  

Adriana: «Jeg likte miksepulten best. Fordi, ja du kunne liksom bruke den da til å 

snakke om ting som har skjedd med deg da, og så kunne du drive og analysere slike si-

tuasjoner da og drive å justere knappene opp og ned». 

De fleste informanter forteller om miksepulten som mest relevant og interessant i hele kurset. 

Ungdommene beskriver at gjennomgang av temaet har hjulpet dem til en bedre selvregule-

ring. Å justere knapene på miksepulten, hvilket vil si å regulere sine egne følelser og kunne se 

på seg selv fra annet perspektiv. Mange opplever at det å kunne sette seg inn i andre sin situa-

sjon og se fra andre sitt perspektiv er lærerikt og nyttig.  

«Viktor: Det var så nyttig da, det var mentalisering, og det å se fra andre sine per-

spektiv, det er sånne ting jeg klarer å huske og bruke da. Liksom nå selv om det har 

gått litt tid. 

Amalie: Det var ganske lærerikt, det var spennende egentlig, fordi på en måte det fikk 

meg til å innse at det det liksom gir som spilla inn på hva du føler at det er viktig at du 

ser ting fra andre sine perspektiv og sånn. Det er liksom sånne ting jeg aldri har tenkt 

på før da, jeg har tenkt at hvis jeg ble provosert eller sint, så er det alt og alle sin feil, 
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men egentlig nå så ser på en måte at det var min feil. Så det er liksom noe jeg har tatt 

med meg videre».  

I tråd med det Amalie og andre ungdommene opplever, har den nye kunnskapen har vært i 

hjelp for å kunne unngå misforståelser og konflikter i større grad, samt håndtering av disse. 

Amalie beskriver hvordan bevisstheten om mentalisering har vært i hjelp for å være mer ak-

septerende og endre tidligere holdninger i møte med andre. Ut ifra det Amalie beskriver ser vi 

at hun forsøkt å forbedre sin selvinnsikt gjennom å lære nye måter å forholde seg på gjennom 

å observere hva andre gjør og prøve det ut selv. 

 

Ungdommene beskriver også opplevelse av å være bevist på sine tanker og følelser etter å få 

øve på å forbedre sine mentaliseringsevner. Julie beskriver hvordan hun anvender kunnskap 

om mentalisering som følge av deltakelsen i psykoedukativ gruppe. Dette illustrerer hvordan 

hun forsøker å være følelses- og tankeorienter i sin mentalisering og øver med å forstå seg 

selv og den andre i en samhandling: 

«Jeg har blitt mere observant på å spørre om ting i stede for å føle for å anta eller an-

tyde at «nå er hun sur på meg». Så spør jeg bare, «er du sur på meg?» «Eller hva er 

greia» så sier hun bare, så sier jeg bare OK. Fordi det har jeg øvd mye på selv da. Og 

etter jeg har lært om mentalisering, så tenker jeg at det er DET. Så nå er det mere be-

visst» (Julie) 

Som en av de mest sentrale kunnskapene i psykoedukativ gruppe beskriver ungdommene mu-

ligheten til å lære dele ut sterke følelser. Ungdommer har mulighet til å komme i kontakt med 

tidligere vanskelige følelser og erfaringer, gjenta og identifisereuhensiktsmessige mønstre og 

roller som kan bli møtt på andre måter og gir mulighet til positiv endring. Ungdommer besk-

river læreprosess i gruppe ved å kjenne seg igjen i det andre forteller, å kjenne seg akseptert 

og dele opplevelser, tanker og følelser med andre medlemmer i gruppen. 

 

Flere informanter forteller at de prøver å anvende kunnskapen de har fått i gruppen og flere 

opplever at kunnskapen og anvendelsen allerede har vært til hjelp for vanskene deres. Ung-

dommene ytterligere forteller hva som har endret seg i deres liv som følge av deltakelse i 

MBT-P gruppe. Slik beskriver ungdommene opplevelse av endringer som følge av psykoedu-

kativ gruppe: 

Julie: «Jeg hare blitt mere slik jeg bruker mentalisering, jeg merker at jeg har blitt 

mye mere ærlig ovenfor vennene mine. Før så var det litt sånn, jeg trodde de var sur 

på meg, så unngikk jeg dem, ehh, men nå tenker jeg at det er mye bedre å bare spørre. 
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Hva er det verste som kan skje når jeg spør om de er sure på meg? Enten får jeg ja, så 

kan jeg spørre hvorfor slik at hun kan forklare. Så kan jeg si unnskyld. Så det har blitt 

mye bedre med venner, der alt har blitt mye klarere og enklere enn det var før kan-

skje». 

Adriana: «Ja jeg føler jeg har litt bedre selvtillit nær nye folk da, sånn vanligvis så 

hadde jeg ikke snakka så mye og sett litt ned men nå så føler jeg at det er litt enklere 

for meg å holde en samtale og sånt, ihvertfall sammenlignet med før da». 

Amalie: «Jeg hare blitt mere slik jeg bruker mentalisering, jeg merker at jeg har blitt 

mye mere ærlig ovenfor vennene mine. Før så var det litt sånn, jeg trodde de var sur 

på meg, så unngikk jeg dem, ehh, men nå tenker jeg at det er mye bedre å bare spørre. 

Hva er det verste som kan skje når jeg spør om de er sure på meg? Enten får jeg ja, så 

kan jeg spørre hvorfor slik at hun kan forklare. Så kan jeg si unnskyld. Så det har blitt 

mye bedre med venner, der alt har blitt mye klarere og enklere enn det var før kan-

skje».  

Ut ifra ungdommenes fortellinger av opplevelser om hva som endret seg, kan dette beskrives 

som sosioemosjonell læring. Sosioemosjonell læring kan defineres som læringsprosess der 

ungdommer tilegner seg kunnskapene, holdningene og ferdighetene som er nødvendige for å 

forstå og håndtere følelser. Sosioemosjonell læring handler også om å utvikle evnen til å verd-

sette andre menneskers perspektiv og mening i tillegg til å etablere og opprettholde positive 

relasjoner (Haugan, 2017). Ungdommene beskriver at de har blitt bedre til å ta andres per-

spektiv, gjenkjenne egne emosjoner og forbedret kommunikasjonsferdigheter. 

 

Det ungdommene rapporterer som mest utfordrende, samt vanskelig å forstå, er tema om fire 

autoinnstillinger (indre-ytre, selv-andre, tanker-følelser og automatisert-kontrollert). Ung-

dommene forteller at terapeutene forklarte «greit nok» teori og at de klarer å definere begrep, 

men det var utfordrende å anvende teori i praksis og finne på konkrete eksempler fra egne 

erfaringer. Ungdommene forteller at de forstår viktigheten av temaet og hvorfor det er inklu-

dert i kurset, men kunne ønske det var forklart på en annen måte og at det burde være konkre-

te eksempler på hver innstilling.  

 

De fleste ungdommene ønsker at det skulle være flere samlinger og bedre tid til hvert enkelt 

tema samt flere øvelser relatert til ulike temaer. Olivia beskriver dette: 

«Jeg føler det skal litt mere enn et kurs liksom for å kunne ordentlig mentalisere, jeg 

føler gjennom kurset, så fikk jeg lært hva det var. Jeg føler ikke jeg lærte mentalise-
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ring, emm, men jeg føler jeg vet hva det er, selv om noen har spurt meg nå hva er 

mentalisering, så kunne jeg ha svart. Men om jeg er i en situasjon der jeg er i konflikt 

eller what ever, så hadde jeg ikke kunnet brukt det på en måte (Olivia)». 

I tråd med det Olivia beskriver bør en understreke at MBT-P er et innføringsprogram. Målet 

med kurset er å gi grunnleggende kunnskap om mentalisering og at ungdommer selv kan be-

stemme om de vil jobbe med det videre enten i individuell terapi eller i MBT-G langvarige 

gruppe. Erfaring viser at de fleste 17 og 18-åringer uttrykker ønske om. Her er en av eksemp-

ler på hvordan ungdommene er med på å bestemme form for videre behandling. 

«Jeg tror det var litt for kortvarig for min sin skyld for å endre noe, men jeg fortsetter 

med langvarig gruppe. For å se om det kan hjelpe». (Kai) 

 

Generelt sett uttrykker ungdommer at kurset var nyttig, interessant og lærerikt. De fleste for-

midler ønske om at mentalisering burde være tema for flere ungdommer, og ikke bare for dem 

som strever med ulike vansker. Noen av informantene hadde også med seg relevant informa-

sjon og eksempler av gruppeøvelser på skolen. Kai forteller: 

«Vi også arbeidet, ehh, men lignende tema på skolen, der vi skulle finne ut hvordan 

hvordan vi kunne gjøre klassemiljøet bedre. Så jeg kom med forslaget at jeg kunne gi 

hefta til læreren min og om han kunne finne noen oppgaver ut ifra heftet. Hvis han 

mente det var noe relevant med det vi holdt på med. Så det gjorde vi (Kai)». 

Her uttrykker Kai behov for flere tiltak rettet mot psykisk helse i videregående skole. Han gir 

uttrykk for at han savner konkrete øvelser som kan brukes på skolen for å støtte utviklingen 

av elevenes mentaliseringskapasitet.  

 

Blant temaer og øvelser som har vist seg nyttige i psykoedukativ gruppe, beskriver ungdom-

mene at kurset hjalp dem med å forstå hvordan egne tanker, følelser og handlinger henger 

sammen. Ytterlig forteller ungdommer at de øvde på å forbedre evnen til å ta andre sitt per-

spektiv, vise empati og medfølelser, forbedre kommunikasjonsferdigheter. Ungdommene 

trekker frem som viktig i kurset å kunne samarbeide, nyttiggjøre seg hjelp og bistå andre når 

det nødvendig. 
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4.4  Utfordringer med å delta i MBT-P gruppe 

Ungdommer erfarer at det er utfordrende å takke ja til tilbudet. Det å melde seg på en gruppe 

kan for mange være veldig skummelt. Slik beskriver Karina og Adriana sine opplevelser før 

det første møte i gruppe:  

Karina: «Først så er det kjempeskummelt, men etterpå så er det, når du går ut av dø-

ren så er du egentlig bare letta av at alt gikk bra. Så det var skikkelig gøy». 

Adriana: «Jo det var, jeg trodde først at det skulle være mye skumlere, for jeg er ikke 

vant til grupper og skal snakke til masse folk, men det var veldig hyggelige folk, å det 

var ganske greit. Så klarte jeg til og med å lese fra hefte høyt uten å, ja, få helt panikk. 

Så det var egentlig ganske gøy. Liksom, på en måte at det var bra å være i en slik 

gruppe, for en gangs skyld».  

Flere ungdommer beskriver avspenning før start i gruppe og forestillinger av at gruppe er noe 

skummelt. Det er viktig at terapeutene allerede i første møte lager en stemning og atmosfære 

som gjør at ungdommene slapper av og føler seg komfortabel. Ungdommene forteller at de 

tok feil ved å forestille seg at gruppeterapi er skummelt. Det kan gi uttrykk av at terapeutene 

klarte å lage en trygg atmosfære i gruppe ved første møte. 

 

En annen utfordring med å delta i gruppe som ungdommene beskriver er å dele personlig his-

torier med andre. Olivia og Kai beskriver det slik: 

Olivia: «Den der da vi skulle skrive om en spesifikk hendelse som hadde skjedd. Og 

hvordan vi skulle mentalisere, det var ett eller annet sånt, ehh, jeg syns, ehh, jeg kom 

ikke på noe, med en gang, eller som jeg hadde lyst å dele på en måte. Emm, for vi 

kjente ikke gruppa så godt, så jeg føler liksom emm, dra inne hele livshistoria, og det 

der og det der skjedde på grunn av det der, jeg føler ikke det var, emm, jeg følte ikke 

at det var ubehagelig, men følte bare ikke det var rette tiden til det, eller plassen, på 

en måte. () det passa seg ikke». 

Kai: «Det var veldig vanskelig for meg, på grunn av jeg liker å holde tankene mine 

helt for meg selv, så, det var hjelp hvis du ville ikke gi svaret, så kunne du sleppe. El-

ler du kunne komme sist, for da hjalp det meg å finne ut hva som var okay å si og hva 

som ikke var okay å si. Kunne sammenligne mitt svar med andre».  

I tråd med det ungdommene forteller er det vanskelig å skulle åpne seg for andre og kunne 

stole på andre. Både Olivia og Kai beskriver utfordringer med å fortelle sine historier og dele 
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opplevelser, tanker og følelser med andre medlemmer i gruppen. Her er det viktig at terapeu-

tene etablerer trygghet i gruppen og gir hver enkelt ungdom den tiden de trenger. 

 

Noen ungdommer forteller at en av utfordringene å delta i gruppe er konsentrasjonsvansker 

Det er flere informanter som beskriver at de kunne ha utfjordinger med å få med seg deler av 

undervisningen, som en følge av konsentrasjonsvansker og urolighet. Amalie beskriver det 

slik: 

Amalie: «Jeg er liksom en som, jeg klarer ikke sitte stille å høre på hele tiden, jeg må 

liksom på en måte flytte på meg eller snakke.  

Julie: Det var kanskje litt mye snakking i ett, og jeg sliter i tillegg med konsentrasjon. 

Det var egentlig bare det». 

 

Aldersforskjell/evnenivå er en av viktig faktor for at gruppe skal fungere optimalt. I MBT-P 

gruppe samler man gjerne ungdommer med forskjellige problematikk, men med omtrent lik 

evne til å kunne reflektere rundt det som er vanskelig og delta i gruppen. Noen ganger er det 

utfordrende å definere hvem av ungdommene som er motivert for selvutvikling og læring. I 

gjennomført studie viser det seg at for 15 åringer var mest krevende å delta i et gruppetera-

peutisk program. Disse ungdommene hadde høyere fravær, lavere aktivitetsnivå i gruppe og 

ønsket ikke å bli intervjuet. Slik beskriver Kai sin opplevelse for å samarbeide med andre 

medlemmer i gruppen: 

«Det var like enkelt å samarbeide med alle, jeg hadde ikke dårlig kontakt med noen i 

gruppa så, kanskje det var vanskeligere å samarbeide med dem som ikke var så veldig 

villige der.    Ja de som kom over, for, bare for å komme for sin skyld. De var litt vans-

kelig å samarbeide med men, sånn etterhvert så åpner de også seg litt mer på hver-

andre, så da begynte de å jobbe litt mer og mer (Kai)». 

De fleste ungdommene gir uttrykk av ha godt samarbeid med alle medlemmene i gruppa, men 

beskriver at enkelte deltakere var noe mindre motivert til å gjennomføre oppgaver. 

 

Fravær er også blant utfordringene med å få utnytte av deltakelse i psykoedukativ gruppe. Før 

starten av psykoedukativ gruppe har ungdommene inngått avtale om at man som brukedelta-

ker må prioritere å komme til samling så sant det er mulig, og gi beskjed når det er ikke det.  

Det var høyt oppmøte i psykoedukativ gruppe denne gangen (se tabell 1). Det er selvsagt 

uunngåelig at noen er borte av og til. Olivia advarte på forhånd om at hun ikke kunne møte 

opp i gruppen to ganger av skolerelaterte grunn/praksisplass.  Hun beskriver at hun var lei seg 
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for å gå glipp av den undervisningen hun mistet. Det samme opplever Viktor som var borte 

fra samlingen en gang på grunn av sykdom. 

«Det var liksom bare seks daga vi skulle snakke om det, og hver dag var det nytt tema, 

så på en måte hvis du gikk glipp av en dag eller to, så gikk du glipp av to temaer». 

Alle andre ungdommer forteller at de var spente hver gang til ny samling og de fleste har 

kommet lenge før timestart. Det var nesten ikke forsinkelser av gruppedeltakere.  

 

De fleste ungdommene mener at antall personer i gruppen har stor betydning for både dyna-

mikken, læringsutbytte og psykologisk klimaet i gruppe. De fleste opplever det som fordel å 

ha få deltakere i psykoedukativ gruppe. Amalie, Karina og andre ungdommer forteller: 

Amalie: «Det var greit at det var en såpass lita gruppe, fordi, hvis det blir for mange 

så blir det vanskelig».  

Karina: «Det var greit å prate med andre, og kanskje derfor det var at vi var en liten 

gruppe, jeg føler at de også klarte å prate med meg da. At ja, hadde vi vært tredve 

stykker liksom, så hadde ikke det kanskje vært så lett med du havna med hvem som 

helst i gruppe liksom, men når vi var i en så liten gruppe så på en måte så kjenne du, 

kjenne alle da, så, det gikk egentlig helt fint».  

 

Noen av ungdommene gir uttrykk av at blant utfordringer med å delta i gruppe er å gjennom-

føre «krevende oppgaver». For noen ungdommer kan det være krevende å utfordre seg til å 

gjøre praktiske øvelser. Noen beskriver sine erfaringer med å dele sine historier som en form 

for eksponering. Noen ungdommer forteller at det var vanskelig å snakke i starten, men når de 

følte seg tryggere klarte de å lese og snakke høyt foran andre. Det å snakke om sine følelser 

kan for enkelte ungdommer være veldig utfordrende. Dette bekrefter Kai i sin fortelling om å 

gjennomføre oppgave.   

«Jeg opplevde oppgaver ofte litt sånn når du så på dem, så så de ganske enkle ut, 

f.eks. skriv hva den personen kan tenke om det eller markere dine egne følelser på det 

miksebordet, men når du satt i det, så merka du at det var mye vanskeligere faktisk å 

sette ord på det du tenke og hva det føles og det var litt vanskeligere enn jeg trodde». 

(Kai) 

 

Gruppeterapi er egnet ikke for alle. 
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Noen ungdommer opplever at MBT-P gruppe var spennende og nyttig, men at de trives bedre 

i individuell terapi. MBT-P alene anses ikke som et tilstrekkelig behandlingstilbud, men kan 

være et viktig supplement i behandlingsprosessen. Det kan være et utgangspunkt til å avgjøre 

om det er individuelt eller gruppeterapeutisk behandling som er best egnet for ungdommen. 

Viktor forteller at det var greit å delta i kortvarige gruppe, men han synes at han har bedre 

utbytte av å gå behandling i individuell terapi. 

«Jeg har fått tilbud om å delta i langvarig gruppe. Jeg hadde ikke lyst å delta i langvarige 

gruppeterapi, det var nok med en. Jeg trives best i en til en terapi, det var nok med en 

gruppe, jeg har ikke lyst i flere grupper». (Viktor) 

Viktor sier at han generelt ikke tror at grupper er noe for han. Han klarte å gjennomføre grup-

pe og har vært vekke kun en gang. Han forteller også at han har hatt utbytte av det teoretiske 

opplegget, men at samhandling i gruppe er for krevende for han. 

 

Ungdommer i sine fortellinger løfter opp opplevelser av utfordringer med å delta i psykoedu-

kativ gruppe som blant annet krevende oppgaver, konsentrasjonsvansker, å bestemme seg for 

å melde seg i gruppa. Ungdommene opplever som utfordrende å våge dele sine historier med 

andre. Ifølge ungdommene har antall personer i gruppen, alder og evnenivå til medlemmer 

stor betydning for gruppedynamikken, trivsel og positiv atmosfære i gruppe. Ungdommene 

opplever at psykoedukativ gruppe har ikke toleranse for fravær. Noen ungdommer erfarer 

gruppeterapeutisk tilbud som nyttig og positiv, samtidig som de vurderer at individuell tera-

peutisk behandling er egnet optimalt for enkelte. 

 

4.5  MBT-P som tema hjemme 

BUP Ålesund antar at foreldreinvolvering i behandlingsprosess kan være en av endringsfakto-

rer i ungdommens vansker. Mentaliseringsfokus i psykoedukasjon for foreldre kan gi mulig-

heter for bedring av samspill mellom ungdommen og deres foreldre. BUP Ålesund er utarbei-

det tilbudet for foreldre med formålet om å øke foreldrenes kapasitet til å reflektere over ung-

dommenes opplevelser, følelser og samspillet dem imellom.  

Det er utfordrende å være forelder til ungdom som har psykiske vansker. Både foreldre som 

har deltatt i foreldregruppe, og deres ungdommer, gir positive tilbakemeldinger om tilbudet. 

Ungdommer opplever at foreldrenes forståelse rundt mentaliseringsmekanismer var nyttig og 

skapte en bedre kommunikasjon hjemme. Julie deler sine erfaringer: 
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«Ja det gjorde de, ja vi har snakket om mentalisering hjemme, de er veldig sånn, det 

var kanskje sånn, mamma sa: «kanskje vi burde begynne å spise litt mindre godteri» 

Nei det var, vi hadde fått tak i ny vekt, slik kul vekt som viser kroppsfett og vann og 

slikt, mamma sa «kanskje du vil prøve» TROR DU AT JEG ER FEIT? Nå mentaliserte 

du feil sa mamma. Mamma syns bare vekta var kul. Å da så jeg at jeg mentaliserte feil 

(Julie»). 

I det Julie beskriver ser vi at hun og mor bruker samme begrepsapparat og har felles forståelse 

for mekanismene rundt mentalisering og mentaliseringssvikt. Det viser seg at ungdommer og 

pårørende tar aktiv i bruk språket og ordene som knyttet til mentalisering. Både Julie og hen-

nes mor har blitt mer oppmerksom på utfordringene og det som rammet henne. I dette ek-

semplet ser vi hvor vanskelig det kan være å ta andres perspektiv, samt at det lett oppstår mis-

forståelser. Julie beskriver en situasjon der hun opplevde mentaliseringssvikt. Hun kaller det 

som «feil mentalisering». Denne situasjonen kan være et eksempel på det som kalles livets 

paradokser, når våre mentaliserende evner er minst tilgjengelige når vi trenger dem mest 

(Skårderud & Sommerfeldt, 2013). I slike situasjoner er det ekstra viktigere å ha voksne rundt 

seg som har evne til å tilskrive mentale tilstander hos seg selv og andre. I trygge og rolige 

omgivelser vil mange evne en god mentalisering. Karina forteller: 

«Ja, foreldrene mine har deltatt i gruppe. () prøvde litt hjemme, men vi er ikke så flink å 

prate om slikt. Vi snakka litt om det, men huske ikke så mye av det vi snakka om. () ja, jeg 

tror foreldrene mine syns det var lærerikt (Karina)». 

Selv om Karina forteller at de ikke snakket så mye om mentalisering hjemme, tenker hun at 

foreldrene synes det var lærerikt. Det kan være uttrykk for at ungdommene setter pris på at 

foreldre engasjerer seg i det barnet holder på med i gruppen. 

 

Noen ungdommer fortalte sine foreldre om innholdet i kurset. Dette opplever ungdommer 

som positivt spesielt når foreldre, av ulike årsaker, ikke kunne delta i foreldregruppe. Det å 

snakke med foreldre om sine opplevelser, og at foreldre viser interesse for hvordan det var å 

delta i gruppen, gir ungdommen følelse av å bli forstått og verdsatt, samt å føle foreldrenes 

støtte og anerkjennelse. Adriana sine foreldre har ikke deltatt i gruppe og hun deler sine erfa-

ringer om dette: 

«Nei, foreldra har ikke deltatt i gruppe for foreldre, men vi snakka om mentalisering 

hjemme. Jeg har snakka litt etter møtene så bruker jeg å snakke med pappa om det vi 

har gått igjennom, fordi han vil høre da. Han syns det var veldig bra, han merka at 
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humøret mitt var mye bedre og sånt.  Jeg tror jeg er mye bedre enn han å justere mik-

sepulten, men han er i grunn veldig god han også. (Adriana)». 

 

Noen ungdommer uttrykker at foreldre ikke viste interesse for tilbudet og har heller ikke vært 

interessert i innholdet til ungdommenes gruppeterapeutiske tilbud. Det kan handle om mistillit 

til sine foreldre og vanskelig familierelasjoner. Olivia beskriver: 

«Nei. Jeg føler ikke det er et tema som hadde blitt tatt så godt imot, jeg vet at det ikke 

hadde blitt tatt godt imot i det hele tatt (Olivia)». 

Det Olivia forteller om sin antakelse på foreldrenes reaksjon om å delta i psykoedukasjon for 

foreldre, samt informasjon om hennes deltakelse i gruppen kan handle om svake relasjoner til 

sine foreldre. Olivia forteller at hun velger å ikke snakke med sine foreldre om mentalisering 

da hun tenker at temaet ikke ville bli så godt tatt imot hjemme. Dette er Olivias forestillinger 

som ikke nødvendigvis gjenspeiler realitetsbildet. Olivia uttrykker usikkerhet om foreldrenes 

ønske om å delta i kurset. Dette kan sees i lys av manglende evne til «å kunne se sine forelde 

innefra», hvilket vil si å se på situasjonen fra foreldrenes perspektiv. Vi kan anta at både hun 

og foreldrene har behov for å øke forståelsen for mekanismene rundt mentalisering og menta-

liseringssvikt.  Mentalisering er en spontan og implisitt prosess som oppstår i møte med egen 

og andres atferd og følelser. Likevel antas det at mentaliseringen er tilgjengelig for bevissthe-

ten, og at bevisstgjøring kan påvirke hvordan mentaliseringen kan utvikles og fungere 

(Brandtzæg, 2011). Man ser også at det bør være god timing for gjennomføring av edukasjon 

om mentalisering for foreldre. De fleste foreldre formidler ønske om å ha samlingen for pårø-

rende parallelt med psykoedukasjon for ungdommer. Ut ifra det Olivia beskriver antas det at 

foreldre burde være mer engasjert og interessert i det ungdommer holder på med i gruppa, 

men ikke alle ungdommer klarer å dele kursets innhold eller sine opplevelser av å delta i 

gruppen med sine foreldre. I tråd med dette ser man at foreldre burde få bedre informasjon om 

foreldrekurset av terapeutene. Dette kan eksempelvis være brosjyre om psykoedukativ gruppe 

for foreldre eller en samtale om kursets innhold i forkant av selve kurset. Det kan hende at 

ungdommer også har behov for å vite om hva kurset til voksne handler om, slik at de blir 

trygge på at deres historier ikke blir diskutert med foreldre.  

 

Ungdommenes erfaringer av foreldrenes deltakelse i gruppen for foreldre belyser viktighet av 

helhetlig behandlingstilbud og involvering av foreldre i behandlingsprosess. De fleste ung-

dommer formidler ønske om at foreldrene også burde kunne om mentalisering. Kai beskriver: 
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«Ehh, ja, jeg har snakket om mentalisering hjemme. Jeg har prøvd å forklare dem hvorfor 

dem burde gå på foreldregruppe. Men vi bor litt for langt unna byen for å komme oss hit.  

Jeg fortalte dem, og ga dem hefte, så dem kunne se på dem og lese litt om.  Nei, de ikke 

var interessert. Kanskje dem var litt opptatt av andre ting på den tiden» (Kai) 

I det Kai beskriver kan vi se at gjennom deltakelse i gruppe utviklet han evne til å forstå mer 

av seg selv og ønsker å dele mer av sin indre verden, men han uttrykker at foreldre ikke følger 

denne utviklingen.  

 

Ved oppsummering av ungdommenes opplevelse av foreldrenes engasjement i tema rund 

mentalisering fremkommer ulike rapporteringer. Noen foreldre som har deltatt i gruppa og 

deres ungdommer beskriver det som viktig og betydningsfull for forståelse av ungdommenes 

vansker og bedring av kommunikasjon hjemme. Foreldrene som har deltatt i kurset opplever 

at informasjonen de har fått er verdifull og ønsker flere samlinger. Noen ungdommer formid-

ler ønske om at deres foreldre burde prioritere foreldrekurs for å kunne fremme forståelse av 

mentalisering og mentaliseringssvikt.  

 

4.6  Forslag til endring/forbedring av tilbudet 

De fleste informantene uttrykker at man ikke kan gjøre noe annerledes med gruppe for at de 

skulle har fått et bedre utbytte. Slik beskriver ungdommene dette: 

Viktor: «jeg var litt imponert over hvor godt det var gjennomført» 

Emilie: «Jeg syns at egentlig gikk greit, sånn, det var to timer og vi hadde pause midt i 

med kjeks og kakao, de fikk prate litt sånn fritt med hverandre, å, nei jeg hadde egentlig 

ikke endra på noe jeg syns det var veldig bra». 

Julie: «Nei, egentlig ingenting, jeg syns det var veldig bra slik det var. Kanskje noen flere 

filmer, å kanskje, nei jeg vet ikke. Det er kanskje lettere å følge med på filmer». 

 

Noen ungdommer beskriver at det å få tegnet opp stoffet på tavla og ha arbeidshefte, som de 

kunne ta med seg hjem, var noe som hjalp dem å følge med og få med seg mer av den teore-

tiske kunnskapen. Noen sier at tusj som terapeutene brukte for å skrive på tavla laget ubeha-

gelig og irriterende lyd og burde byttes ut eller bruke whiteboard tavle isteden for papir for å 

unngå denne lyden. Mange beskriver muligheten til å ta med seg arbeidshefte hjem som posi-

tivt. De sier at de kunne diskutere hjemme om det de har lært og ikke minst at det hjalp dem å 

huske teoretisk stoff. Det som informantene foreslår for å forbedre psykoedukasjon er bruk av 
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filmvideosnuter i presentasjon av nytt fagstoff, kutte ned på teori og ha flere praktiske oppga-

ver og øvelser. Slik beskriver ungdommene dette: 

Adriana: «Emm, jeg syns det ble litt mye teori, kanskje om følelser og slikt. Jeg kunne 

ønske vi hadde mere tid til bare å prate mere i lag, jeg følte det liksom var gøyere».  

Karina: «Nei, jeg syns det var bra, men kutte litt ned på teorien. Flere praktiske oppgaver. 

Det passa bra å ha møtene tidlig på morgningen slik vi hadde det. Jeg kunne ønske det 

var litt lenger, men teorien holdt, men kunne ønske det var mere tid til å sosialisere da».  

Olivia: «Men når de liksom bare stod å skrev på den tavla og sånn, jeg følte det ble litt 

sånn skole, (Den praktiske delen, var bedre enn den teoretiske.) Men jeg lærer veldig 

praktisk også da, jeg er ikke sånn som lærer av bare å se». 

Anna: «Vet ikke helt, det var liksom, var ganske godt planlagt og gjennomført, at det var 

ganske mye variert at de står og snakker og at vi jobber med heftet, så viser de på tavla og 

så snakka vi litt slik at det ikke er «i dag jobber vi med heftet, og i morgen med oppgaver» 

da tror jeg vi hadde blitt lei og ramla av». 

 

Ungdommene uttrykker at de generelt sett er fornøyde med gruppeterapeutisk tilbud. De opp-

lever tilbudet som lærerikt og spennende, og vil anbefale det for andre ungdommer. De fleste 

understrekker at dette tilbudet skulle har vært tilgjengelig for alle andre som ønsker å få in-

formasjon om og forbedre sine mentaliseringsevner og ikke kun for ungdommer som strever 

med ulike utfordringer. Olivia beskriver det slik: 

«Jeg føler dette er på en måte et tema man burde blitt lært på skolen også, til alle, ikke 

bare til de som på en måte trenger det, ehh, fordi det er noe som gjelder alle, egentlig, 

å på en måte selv om man ikke sliter selv så kan man på en måte forstå litt bedre ved å 

lære om dette her, så jeg syns egentlig skulle være på skolen. Det skulle hvert sånn 

kurs på skolen om det, så jeg vil anbefale dette til alle (Olivia)». 

 

Ungdommene setter pris på hyggelig og varm atmosfære i gruppen som for eksempel serve-

ring av kjeks og kakao i pause, og den vennlige stemningen i gruppen som terapeutene klarte 

å skape allerede ved første oppmøte. Ungdommene beskriver også terapeutene som flinke, 

hyggelige, snille og dyktige i faget. Slike vurderinger av terapeuter kan forståes som god tera-

peutisk allianse. Pasientens allianse med terapeuten og terapeutens evne til å skape allianse 

både med den enkelte pasient og med gruppen som helhet er innledningsvis av stor betydning 

for utvikling av pasientenes allianse med gruppen som helhet og dermed også for gruppens 
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samhold og for resultatet av terapien (Lindgren mfl.,2008, Piper mfl., 2005). I tråd med dette 

beskriver Kai opplevelse av alliansen med terapeutene: 

«Kursleder var ganske flinke syns jeg, så de prata veldig fint, om selve temaet. Det var 

faktisk veldig mildt forklart, så jeg syns det var veldig bra forklart. Ikke for enkelt og 

ikke for vanskelig ihvertfall ikke for min del. (Kai). 

 

De fleste informanter formidler ønske om å ha flere samlinger med bedre tid for hvert enkelt 

tema og flere praktiske øvelser. Olivia, Amalie og Anna beskriver det slik: 

Olivia: Det burde vært over lengre tidsperiode, flere samlinger. Det var ikke for mye, 

men jeg føler det var for mye på en gang. 

Amalie: Kunne gjerne ha vart litt lenger. Det kunne vært litt flere samlinger. 

Anna: Vi burde bruke litt mere tid på forskjellige temaer.  

 

Oppsummert forteller ungdommene i sine fortellinger at den psykoedukativ gruppen oppleves 

som et verdifullt tilbud. Deltakerne formidler at tilbudet har stor betydning for dem i deres 

behandling. Ungdommenes erfaringer, refleksjoner og eksempler på hva som er nyttig og 

nødvendig samt råd til forbedring er verdifulle og skal vektlegges i videreutvikling av tilbudet 

for å skape gode gruppeterapiprosesser. 

 

5 Oppsummerende diskusjon og konklusjon 

Studiets formål har vært å belyse ungdommene sine opplevelser av deltakelsen i MBT-P 

gruppe og hva som etter deres mening gir utbytte av å delta i psykoedukativ gruppe. Generelt 

bidrar studien til økt forståelse av hvordan ungdommer opplever MBT-P gruppetilbudet, samt 

beskriver eget utbytte av tilbudet. Resultatene fra denne studien indikerer at ungdommene 

opplever tilbudet som lærerikt, nyttig og interessant, samt at det ytterligere også̊ gir terapeu-

tisk utbytte. Deltakelse i MBT-P gruppe oppleves av ungdommene som betydningsfull på den 

måten at det gir mulighet til å forbedre forståelsen av seg selv og andre, samt oppleve sosial 

mestring. Ungdommene opplever deltakelsen i gruppe som en arena for å skape nye emosjo-

nelle og relasjonelle erfaringer. Spesielt viktig for ungdommene er opplevelsen av fellesskap 

og tilhørighet gjennom identifisering med ungdommene som er i samme situasjon og har 

samme utfordringer. Ungdommene erfarer flere fordeler ved å delta i MBT-P gruppe,som 

eksempelvis bedre læringsutbytte og å øve på å forbedre mentaliseringsevne.  
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Videre har det blitt undersøkt hvilke utfordringer som kan oppleves ved å delta i psykoeduka-

tiv gruppe. Ungdommene nevner blant annet utfordringer som å stille opp til første samlingen, 

antall personer i gruppen og å dele personlige erfaringer med andre. Noen ungdommer opple-

ver det spesielt vanskelig å snakke foran andre, og noen kan streve med å vedvarende opp-

merksomhet og få med seg deler av undervisningen. Til tross for at de fleste opplever utford-

ringer ved deltakelse i gruppe, har imidlertid ingen av ungdommene i denne undersøkelsen 

negative opplevelser eller kommentarer av å delta i gruppe. Tvert imot beskriver de fleste 

ungdommene at utfordringene som for eksempel å våge dele personlige historier med andre 

eller gjennomføre «krevende oppgaver» gir mulighet for læring og erfaringer som de kan ta 

med seg videre i sine liv.  

 

Studiets resultater indikerer at ungdommene erfarer sitt bidrag i gruppe som verdifullt. Ung-

dommenes deltakelse i MBT-P gruppe oppleves som et viktig bidrag til blant annet positivt og 

vennlig klima i gruppen. Ungdommene beskriver opplevelser av å være til hjelp for andre, 

samt å være aktiv og deltakende som bidrag til dynamikken i gruppen. Det å være engasjert 

og våge å snakke om vanskelige temaer og åpne seg for andre oppleves av ungdommene som 

betydningsfullt og stimulerende for andre deltakere.  

 

Basert på studiens resultater kan det konkluderes med at foreldrenes deltakelse i psykoeduka-

tiv gruppe oppleves av ungdommene som et betydningsfullt tilbud og en del av den helhetlige 

behandlingen. Ungdommene erfarer at foreldrenes deltakelse i kurset bidro til bedre forståelse 

av situasjonen og kommunikasjon hjemme. Forståelse for både MBT og gruppetilbudet gjør at 

foresatte kan støtte opp ungdommene i vanskelige situasjoner. Foreldre ønsker flere samlinger 

og psykoedukasjon om mentalisering og mentaliseringssvikt. På lengre sikt kan BUP på bak-

grunn av foreldres evalueringer vurdere behovet for videreutvikling av programmet for fore-

satte. Det kan være en fordel å undersøke nærmere pårørendes positive erfaringer som ble 

gjort med den psykoedukative delen, eksempelvis med å gjennomføre intervjuer med pårø-

rende som har gjennomgått kurset.  

 

I tillegg er forteller flere informanter at de ønsker flere samlinger i psykoedukativ gruppe bå-

de for å bli påminnet det de har lært og for å få mulighet for å øve på den nye kunnskapen om 

mentalisering. Flere informanter ønsker mer tid til øvelser og praktiske oppgaver fremfor det 

teoretiske innholdet i kurset. Det er flere ungdommer som opplever sammensetningen i grup-

pen (personer i gruppe) som en positiv og støttende faktor, hvilket følgelig medfører bedre 
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utbytte av behandlingen. Dette er en viktig tilbakemelding fra deltakere som bør vurderes 

videre av terapeutene og tas i betraktning for utvikling av tilbudet.  

 

Gjennomført studie peker på at MBT-P er et utgangspunkt til å vurdere videre behandling og 

behandlingsform. MBT-P kan kombineres med et individuelt behandlingstilbud. BUP Åle-

sund erfarer at mange forskjellige pasienter kan nyttiggjøre seg av å delta i psykoedukativ 

gruppeterapi, samtidig som gruppeledere kan bruke denne terapien til å rekruttere pasienter til 

en MBT-G dynamisk gruppe.  

 

Det kan stilles spørsmål til resultatenes generaliserbarhet på grunn av lite utvalg. En svakhet 

ved undersøkelsen er at den ble gjennomført kun med én gruppe deltakere i psykoedukativ 

gruppe. Det antas at sammensetting av grupper er av stor betydning for resultater og dynamis-

ke prosesser i gruppe. Selv om MBT-P ved BUP Ålesund gjennomføres av de samme terapeu-

tene, som også̊ bruker samme manual, finnes det spesifikke terapeutiske faktorer i gruppete-

rapi som kan ha innvirkning på ungdommenes opplevelse av å være en del av gruppe. Det kan 

derfor være hensiktsmessig å intervjue andre ungdommer som har deltatt i andre MBT-P 

grupper for å få mer pålitelige resultater. Til tross for et lite utvalg, anses resultatene som 

nødvendige og verdifulle.  

 

Gjennomført studie er en pilotundersøkelse om mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppete-

rapeutisk tilnærming som en del av et helhetlig tilbud ved BUP Ålesund. Denne undersøkel-

sen gir et klinisk innblikk på̊ tilnærmingen fra ungdommens perspektiv, som er en viktig til-

bakemelding av opplevd behandlingstilbud. Ungdommenes erfaringer og kunnskap er nyttig 

for å kunne gi best mulig hjelp i informasjons- og motiveringsarbeidet overfor andre ung-

dommer som tilbys gruppebehandling. Forslag til endringer skal diskuteres med gruppetera-

peuter og tas som utgangspunkt for videreutvikling og forbedring av tilbudet. Kartlegging av 

ungdommenes erfaringer og opplevelser av å delta i gruppe burde være systematisk gjennom-

ført og evalueres etter hvert kurs. Ytterligere kunne det være interessant å intervjue deltakere i 

tidligere grupper som deltok i MBT-P for noen år siden for å finne ut effekt av gruppeterapeu-

tiskbehandling.  

Oppgaven poengterer herunder viktigheten av ungdommenes erfaringer av deltakelse i MBT-

P gruppe som har stor betydning for forståelsen av hvordan ungdommene opplever MBT-P 

behandlingstilbud. Dette gir ytterligere grunnlag for å forbedre og videreutvikle tilbudet. Vi-

dere ønsker BUP Ålesund å jobbe med MBT-P tilbudet på̊ tvers av poliklinikkene i Møre og 
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Romsdal. Arbeidet forutsetter at poliklinikker i Møre og Romsdal etablerer team, samt at de 

som skal jobbe med MBT gruppe tar nødvendig utdanning.  

 

På̊ bakgrunn av ungdommenes tilbakemeldinger om ønske for å forbedre tilbudet, vil BUP 

Ålesund jobbe videre med å revidere aktuell manual. Eksempelvis kan dette gjøres ved å lage 

nye bilder, tilpasse språk og å ha eksemplarer både på̊ bokmål og nynorsk. Forhåpentligvis 

kan gjennomført studie, i kombinasjon ungdommenes tilbakemeldinger og forslag for forbed-

ring av tilbudet, bidra til at tilbudet kan etableres og videreutvikles ved flere poliklinikker og 

institusjoner i flere deler av landet. Helt avslutningsvis i oppgaven, trekkes det frem et sitat fra 

en ungdom som deler sin opplevelse av å bli intervjuet:  

«Jeg håper jeg kan bidra til oppgava di og noe av det jeg sier er relevant for det du 

skal skrive da. Å at, det er bra du skriver om dette her, fordi det er noe som må̊ komme 

fram litt» (Amalie)  
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Vedlegg  

 

Forespørsel om deltakelse i intervjubasert forskningsprosjektet 

 

 ” Om ungdommenes subjektive opplevelse av å delta i mentaliseringsbasert 
psykoedukativ gruppe” 
 

Bakgrunn og hensikt 

Mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppen (MBT-P) er et behandlingstilbud ved BUP poli-

klinikk i Ålesund. Målgruppen er ungdommer som opplever de strever med ustabile følelser, 

selvbilde og forhold til andre mennesker. Noen av ungdommene har diagnosen emosjonelt 

ustabil forstyrrelse eller symptomer som ligner på denne tilstanden. 

 

Vi vet i dag at det finnes behandling for voksne som har denne tilstanden, men det er forelø-

pig lite forskning på hva som gir varig hjelp til ungdommer med slike følelsesmessige plager. 

BUP Ålesund har i flere år hatt et gruppetilbud som mange opplever har vært godt og nyttig. 

Det er derfor vi ønsker å få åpne og ærlige tilbakemeldinger fra ungdommer for å få en utvidet 

forståelse av betydningen av tilbudet. Vi inviterer derfor ungdommene som deltok i MBT-P 

gruppe i vinter 2020. 

 

Studies formål 

Studien tar sikte på å finne ut mer om hvilke opplevelser ungdommene har med å delta i 

MBT-P gruppen. Det som kommer frem kan gi nyttig kunnskap for å evaluere og videreutvik-

le programmet. 

 

Hva innebærer studien? 

Studien innebærer gjennomgang av resultater fra kartlegging av situasjoner med mentalise-

ringssvikt, deltagernes evaluering av trivsel i gruppen og læring i hver enkelt samling samt et 

enkelt åpent intervju hvor den erfaring med å delta i den psykoedukative gruppen utforskes. 

Intervjuet tas opp på lydbånd og tar rundt 45 min. Intervjuet vil gjennomføres ved BUP poli-

klinikken og er en del av poliklinisk tilbud. 

 

Risiko som forskningen kan medføre 

Det er ikke vesentlige ulemper eller risiko forbundet med å delta i studien. Informasjonen som 

deles under intervjuet har ingen betydning for den pågående terapi. Terapeuter vil ikke få 

kjennskap til hva den enkelte har meddelt på intervjuet. 

 

Taushetsplikt 
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All informasjonen fra deg blir anonymisert før databearbeidelse. Det vil si at skjemae-

ne/opplysningene du har gitt, vil bli oppbevart uten at ditt navn eller annet som kan knyttes til 

deg. Ved nedskriving av lydopptaket til tekst vil all personidentifiserbar informasjon bli om-

skrevet, og lydfilen deretter slettet. 

 

Denne studien gjøres i forbindelse med Tanya Lervåg sin hovedoppgave på profesjonsstudiet 

i psykologi og resultatene vil være av vesentlig betydning i forhold til videreutvikling av vårt 

behandlingstilbud der vi hele tiden er opptatt av å evaluere og evt justere behandlingen til det 

beste for ungdommene vi er i kontakt med. 

 

Godkjennelse av personvernombud og regional etisk komite 

 Prosjektet søkes i forkant godkjent personvernombud og regional etisk komite. 

For spørsmål vedrørende deltakers rettigheter, kan personvernombudet kontaktes for ytterlige-

re informasjon. Personvernombudet kan kontaktes per e-post: postmottak@helse-mr.no eller 

telefon: 70105000 

 

Frivillighet 

Deltagere i prosjektet er frivillig. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 

samtykke til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Der-

som du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Dersom du sier ja 

til å delta i studien tar Tanya Lervåg kontakt med deg for å avtale tidspunkt for intervjuet. 

 

Faglig ansvar for studien 

Prosjektleder er Inger Ann Berge, seksjonsleder ved BUP Ålesund 

Intervjuene vil gjennomføres av Tanya Lervåg, hospitant på profesjonsstudiet i psykologi ved 

Universitetet i Oslo. 
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Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

Jeg har blitt muntlig informert om prosjektet og har også fått skriftlig in-

formasjon og samtykker i å delta i studien. 

 

 

 

Navn:____________________________________________ 

 

 

 

Signatur:_________________________________________ 

 

 

 

Dato:_____________________________________________ 
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Intervjuguide  

1. Fortell litt om hvordan det var for deg å delta i den psykoedukative gruppen?  

2. Hva synes du om innholdet i kurset? Hvordan vil du beskrive det?  

3. Hvordan var det for deg å få med deg det kursledere sa?  

4. Hvordan opplevde du det å gjøre øvelser relatert til ulike tema?  

5. Hvordan var det for deg å gjøre øvelser i små̊ gruppe/samarbeide med arbeidspartner?  

6. Hvordan var det for deg å dele oppgavesvarene dine med resten av gruppa?  

7. Hvordan var det for deg å høre andre på gruppa dele sine svar?  

8. Opplever du at det å delta i gruppen har vært nyttig for deg? Hvorfor/hvorfor ikke?  

9. Hvilke av temaene var mest interessant/relevant for deg? På̊ hvilken måte?  

10. Er det noe av temaer var mindre interessant/mindre relevant for deg? Hvorfor synes du 

det tema var inkludert i kurset?  

11. Husker du hvilke oppgaver dere har gjort? Hvilke av disse synes du var spennende? 

Hvilke var utfordrende og hvorfor?  

12. Opplever du at noe har endret seg for deg, som en følge av gruppen?  

13. Har du tatt med deg noe fra gruppen til din individuellterapeut? 

14. Hvilke andre/videre behandlingsforløp har du fått tilbud om? 

15. Har dine foreldre deltatt i foreldeundervisning om gruppeterapeutisk behandling? Har 

mentalisering vært tema hjemme?  

16. Har du tatt med deg noe fra gruppen til hverdagen/utenfor BUP? (hva og hvordan?)  

17. Vil du anbefale psykoedukativ gruppe til andre pasienter? Hvorfor/hvorfor ikke? 

18. Har du noe forslag til hva vi kan endre for å gjøre psykoedukativ gruppetilbud bedre 

for deg, for andre pasienter?  

19. Er det noe mer du vil legge til? 

20. Hvordan synes du det var å bli intervjuet? Er det noe du vil si før vi avslutter?  
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Dykkar ref:       Vår ref:       Dato:        
 
 
 
 
 
Møtenotat gruppeterapiforum       torsdag 
16.01.20 
 
Brukerundersøkelse Mentaliseringsbasert gruppeterapi ( MBT-P og MBT-G) 
BUP Ålesund har over flere år drevet mentaliseringsbasert gruppetilbud for ungdommer, både i 
form av langtidsgruppe ( MBT-G) og psykoedukasjonsgruppe ( MBT-P).  Over en periode er det 
drøftet behovet for å foreta en brukerundersøkelse blant de ungdommene som mottar eller har 
mottatt tilbud, uten at poliklinikken har hatt kapasitet til å prioritere dette. Fagkonsulent Tanya 
Lervåg har ytret ønske om å gjennomføre et kvalitativt studie på opplevelsen av deltakelse i 
MBT-P i forbindelse med hovedoppgave i psykologi.  Hun trenger da å  observere den 
kommende gruppen ( uke 5,6 og 7), og i etterkant intervjue deltakerne. Hun vil selv ordne med 
intervjuguide, samtykke og nødvendige tillatelser. 
I gruppeterapeutisk forum støtter poliklinikken opp om dette, og tenker det vil være av betydning 
for å kunne evaluere tilbudet. 
Dette er også drøftet med seksjonsleder Inger- Ann Berge. 
Gruppeterapautisk forum: 
 Overlege Knut-Asbjørn Ulstein 
 Psykologspesialist Margrethe Botn 
 Overlege Annette Rust 
 Sosionom Bente Karin Hansen 
 
 
Forskningsprotokoll 
Prosjektleder: 

Inger Ann Berge, Seksjonsleder BUP Ålesund, Helse Møre og Romsdal. 

Studien skal gjennomføres av fagkonsulent Tanya Lervåg, hospitant ved Psykologisk institutt 
ved Universitet i Oslo. 

Prosjektplan: 



 

Telefon: Molde/Kristiansund: 71 12 00 00 
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   Postadr:  6026 Ålesund 
   Internett: www.helse-mr.no 
   E-post:    postmottak@helse-
mr.no 

 
   Org.nr: 997005562 
 

 

Studies formål: Studien tar sikte på å finne ut mer om hvilke opplevelser ungdommene har med å 
delta i MBT-P gruppen. Resultatene fra studien kan gi nyttig kunnskap for å evaluere og 
videreutvikle behandlingstilbudet. 
 

Begrunnelse: Mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppe (MBT-P) er et behandlingstilbud ved 
VOP og BUP poliklinikker i Ålesund. Målgruppen er ungdommer som opplever å streve med 
ustabile følelser, selvbilde og forhold til andre mennesker. Noen av ungdommene har diagnosen 
emosjonelt ustabil forstyrrelse eller symptomer som ligner på denne tilstanden. 
Evidensbasert forskning viser til gode behandlingseffekter for voksne med denne tilstanden, men 
det er foreløpig lite forskning på hva som gir varig hjelp til ungdommer med slike 
følelsesmessige vansker. BUP Ålesund har i flere år hatt et gruppetilbud for unge som mange 
opplever som nyttig. Det er derfor ønskelig å få åpne og ærlige tilbakemeldinger fra ungdommer 
for å få en utvidet forståelse av betydningen av tilbudet.  
 
Materiale: For innhenting av forskningsdata vil det benyttes lydbånd ved gjennomføring av 
semitrukturert intervju av ungdommer.   

Design og metode:  

Studien vil gjennomføres ved bruk av kvalitativstudie som metodetilnærming.  

Semistrukturert intervju vurderes som relevant metode for å nå fram til kunnskap om 
ungdommenes meninger og erfaringer ved å delta i gruppebehandling. Intervju utarbeides ifølge 
med nødvendige teknikker for gode intervjuer. 

Innsamlet data gjennom semistrukturert intervju vil bli transkribert (overføre tale til skriftlig 
form). Deretter vil det gjennomføres analyse av skriftlig data. Resultatene tolkes ved bruk av 
fenomenologisk tilnærming – Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). 

Anslått tidsramme for prosjektet: Februar – oktober 2020 

Behandling av helseopplysninger: 

Studien forutsetter ikke tilgang til helseopplysninger. Ved gjennomføring av studien vil det ikke 
være nødvendig å innhente sensitive opplysninger, da informasjon gitt under datainnsamling vil 
være fullstendig anonymisert. Studiens deltakere (ungdommer deltatt i MBT-P-gruppe) vil bli 
kontaktet per telefon for å avtale tidspunkt for intervju. Alle navn på deltakere blir anonymisert 
og lydopptak blir slettet etter transkribering.  

Humant biologisk materiale: Ikke relevant for denne studien.  

Vurdering av forskningsetiske utfordringer: 
Det er ikke vesentlige ulemper eller risiko forbundet med å delta i studien. Informasjonen som 
deles under intervjuet har ingen påvirkning for det pågående behandlingsforløpet. Terapeuter vil 
ikke få kjennskap til hva den enkelte har meddelt på intervjuet. 
 
Finansieringskilder, interesser og avhengighetsforhold: 
Studien vil gjøres i forbindelse med hovedoppgave i psykologi. Studie gjennomføres på eget 
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initiativ og forutsetter ikke finansiering. 

Plan for offentliggjøring av resultater og opplysninger:  
Studiens resultater vil presenteres i hovedoppgave ved profesjonsstudiet i psykologi. Ytterligere 
vil oppgaven presenteres ved internundervisning på poliklinikkmøte ved BUP Ålesund. Det er 
utover dette ikke planlagt publisering av studien, eller annen offentliggjøring av resultater og 
opplysninger.  
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Behandlingsgrunnlag for prosjektet «Om ungdommenes subjektive opplevelse av å delta i 
mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppe» 
 
Behandlingen av personopplysninger har behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen 
artikkel 6 nr. 1, bokstav a og artikkel 9 nr. 2 a. Forskningsprosjektet har nasjonalt rettslig 
grunnlag etter helseforskningsloven, jf. REK-ref. [REK-referanse] 
 
Behandlingen av personopplysninger vurderes å innebære en mindre risiko for personvernet til 
de registrerte. Dette begrunnes med at det behandling av personopplysninger skjer i liten skala 
og skal ikke sammenstilles med andre kilder. Behandlingen hindrer ikke den registrerte i å utøve 
en rettighet, benytte seg av en tjeneste eller avtale og er ikke å betrakte som innovativ bruk eller 
anvendelse av ny teknologi eller en organisatorisk løsning. Behandlingen av personopplysninger 
innebærer ikke evaluering av enkeltpersoner eller poengsetting/scoring av individer. 
Behandlingen inkluderer ikke automatiske beslutninger med rettslig eller tilsvarende betydelig 
virkning. Behandlingen innebærer for øvrig ikke systematisk monitorering/overvåkning. 
Registrerte personopplysninger vil anonymiseres gjennom transkribering av lydopptak og 
lydopptak slettes etter at intervju er transkribert. De registrerte vil få informasjon og mulighet til 
å samtykke til behandling av personopplysninger ifm. gjennomføring av intervju. 
 
 
 
 
 
Underskrift delegert forskningsansvarlig 
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Søkers beskrivelse av formål:

Formålet med studien er å finne ut mer om hvilke opplevelser ungdommene har med å
delta i MBT-P gruppen. Studien innebærer gjennomgang av resultater fra kartlegging av
situasjoner med mentaliseringssvikt, deltagernes evaluering av trivsel i gruppen og læring
i hver enkelt samling samt et enkelt åpent intervju hvor deres erfaring med å delta i den
psykoedukative gruppen utforskes.Det planlegges å intervjue 11 ungdommer som har
deltatt i MBT-P gruppe. Intervjuet tas på lydbånd og tar rundt 45 min. Intervjuet vil
gjennomføres ved BUP Ålesund poliklinikken som er en del av et poliklinisk tilbud. Det
som kommer frem kan gi nyttig kunnskap for å evaluere og videreutvikle programmet.
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med å delta i en mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppe. Ugdommenes erfaringer i
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