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Sammendrag 
Forfattere: Isabell El-Melhaoui og Susanne Masvie 

Tittel: Jeg trenger et eget sted sammen med en trygg voksen. En kvalitativ undersøkelse av 

hvordan unge voksne forstår og opplever overgangen fra BUP til DPS. 

Veileder: Marit Råbu 

 

Bakgrunn: I Norge er det polikliniske helsetjenestetilbudet i psykisk helsevern aldersinndelt, 

som vil si at vi har ett for barn og unge (0–18 år), kalt Barne- og ungdomspsykiatrisk 

poliklinikk (BUP), og ett for voksne, kalt Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Det betyr at 

ungdommer som går i behandling, og fortsatt har behov for hjelp etter at de har fylt 18 år, må 

bli overført til DPS og fortsette behandlingen der. I denne perioden er de unge samtidig på vei 

inn i voksenlivet og må håndtere utfordringer knyttet til det å bli voksen. Eksisterende 

forskning tyder på at overgangen kan være utfordrende, men vi vet fortsatt lite om hvordan de 

unge selv opplever og forstår overgangen fra BUP til DPS.   

Formål: Denne undersøkelsen har som formål å undersøke hvordan unge subjektivt erfarer og 

forstår overgangen fra BUP til DPS.  

Metode: Studien er et selvstendig forskningsprosjekt der forfatterne har stått for samtlige steg 

i arbeidet: idé, design, datainnsamling, transkribering, analyser og ferdigstilling av det 

skriftlige arbeidet. Datamaterialet består av ti semistrukturerte dybdeintervjuer med ti unge 

voksne som har vært igjennom overgangen fra BUP til DPS. Deltakerne er rekruttert gjennom 

den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken. Vi bruker tematisk analyse som metode, med en 

kunnskapsfilosofisk forankring i hermeneutisk fenomenologi. 

Resultater: Resultatene kan oppsummeres i ett overordnet tema: Jeg trenger et eget sted 

sammen med en trygg voksen, og fire hovedtemaer: 1) Jeg strever med tillit, 2) Jeg trenger 

avstand fra foreldrene mine, 3) Jeg trenger å jobbe med det som betyr noe for meg, og 4) Jeg 

lurer på om jeg er voksen nå.  

Diskusjon: I diskusjonen anlegger vi et utviklingsperspektiv som betoner autonomi og 

løsrivelse som sentrale utviklingsoppgaver i ungdomstiden. I tillegg diskuterer vi resultatene i 

lys av behandlingsfilosofiske perspektiver som vektlegger betydningen av terapeuten og den 

terapeutiske relasjonen i psykologisk behandling. 

Konklusjon: Funnene våre understøtter tidligere psykoterapiforskning som peker på 

viktigheten av at terapeuten etablerer en relasjon som er preget av både trygghet, autonomi og 

medvirkning. Dette kan bidra til å forhindre eller redusere frafall (drop-out) i overgangen fra 
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BUP til DPS. Ikke minst kan en slik terapeutisk relasjon bidra til å gi unge som mottar 

behandling i psykisk helsevern en opplevelse av å bli møtt som et subjekt framfor et objekt, 

samt bidra til å fremme deres utviklingsprosesser på vei inn i voksenlivet. 
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1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunnen for hovedoppgaven vår 
 

Betyr det at jeg kommer til å være syk for alltid? Dette spørsmålet ble stilt i en samtale med 

en ungdom som var innlagt på en avdeling for ungdommer i psykisk helsevern der en av oss 

jobbet før. Hun var usikker på om overgangen fra psykisk helsevern for barn og unge (0-18 

år) til psykisk helsevern for voksne, som hun snart måtte igjennom fordi hun fylte 18 år og 

fortsatt hadde et stort behov for behandling, var et tegn på at hun aldri kom til å bli «frisk» 

eller bli kvitt vanskene sine. Samtalen med henne gjorde oss nysgjerrige på å utforske 

hvordan den formelle overgangen fra barn til voksen i psykisk helsevern subjektivt erfares og 

forstås av den enkelte unge, som i likhet med andre jevnaldrende dessuten er på vei inn i 

voksenlivet i denne perioden. I dette forskningsprosjektet intervjuet vi derfor ti unge voksne i 

alderen 18-21 år om hvordan de forsto og opplevde sin egen overgang fra Barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) til Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i psykisk 

helsevern. Prosjektet vårt har opphav i et ønske om, og et behov for, å få en bedre forståelse 

av unges subjektive opplevelse av overgangen og å kunne gi stemme til erfaringene deres.  

 

I innledningen vil vi først beskrive to overordnede perspektiver vi kan anlegge når vi skal 

forstå og forske på mennesker med psykiske lidelser. Deretter vil vi avklare 

overgangsbegrepet, før vi videre beskriver sentrale utviklingspsykologiske oppgaver som 

unge må håndtere på vei inn i voksenlivet. Etter dette følger en kort gjennomgang av psykisk 

helse og behandling i ungdomstiden, samt en oversikt over den kunnskapen som foreligger 

om overgangen fra BUP til DPS. Avslutningsvis vil vi presentere brukerperspektivet før vi 

begrunner problemstillingen vår.  

 

1.2 To perspektiver på mennesker diagnostisert med psykiske lidelser 
 

Beskrivelse og forståelse av mennesker med psykiske lidelser kan, både i forskning og i 

klinikken, grovt sett sies å basere seg på to ulike tilnærminger som har opphav i svært 

forskjellige vitenskapstradisjoner. Forskjellen mellom disse perspektivene dreier seg om 

hvorvidt mennesker med psykiske lidelser forstås som henholdsvis objekter eller subjekter 

(Langaard, 2018; Skårderud, Stänicke og Haugsgjerd, 2010). Disse perspektivene kan komme 

i konflikt med hverandre, men kan også ses på som komplementære fordi de retter seg mot å 
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forstå ulike sider ved psykiske lidelser (Skårderud et al., 2010). Inspirert av en tilsvarende 

inndeling hos Skårderud og kollegaer (2010), har vi valgt å kalle de to perspektivene for 

henholdsvis et utenfra- og innenfra-perspektiv. 

 

Utenfra-perspektivet stammer fra naturvitenskapene. Forskeren (eller behandleren) blir en 

slags tilskuer eller observatør som klassifiserer, registrerer, teller og sammenlikner kjennetegn 

hos mennesker (Skårderud et al., 2010). En sentral antakelse er at disse kjennetegnene kan 

forstås uavhengig av kontekst (Haavind, 2009). Tilnærmingen er som oftest kvantitativ, som 

vil si at den ar utgangspunkt statistiske undersøkelser på gruppenivå (Ponterotto, 2005). 

Mesteparten av forskningen på psykiske lidelser – for eksempel studier av psykiske lidelsers 

årsaker, forekomst og forløp – baserer seg i dag på en slik tilnærming, som av noen blir 

omtalt som en psykiatrisk epistemologi (Faulkner, 2017; Slagstad, 2019). Mye av denne 

forskningen bygger på en medisinsk modell der psykiske lidelser forstås som analoge med 

somatiske sykdommer, nærmere bestemt som naturlige og distinkte sykdomsentiteter som 

finnes «der ute», uavhengig av hvordan de kommer til uttrykk i enkeltmennesker og 

uavhengig av menneskers oppfatninger og praksiser (Rosenberg, 2002; Pérez-Álvarez, Sass 

og García-Montes, 2009). Videre knytter den medisinske modellen an til andre medisinske 

begreper og prosedyrer som diagnostisering, medisinering, utredning, kartlegging og 

symptomer (Skårderud et al., 2010).  

  

Innenfra-perspektivet springer derimot ut ifra humanvitenskapene, det er fortolkende og 

ideografisk orientert og forstår mennesker «innenfra», som personer, det vil si som handlende 

subjekter og ikke som individuelle objekter (Haavind, 2009; Benton og Craib, 2010). Et viktig 

poeng er at mennesker, i motsetning til somatiske sykdommer, dyr, grunnstoffer og så videre, 

er bevisste på at de blir klassifisert, lar seg påvirke av at de blir klassifisert og kan interagere 

med sin klassifikasjon (Hacking, 1995). Denne selvbevisstheten og påvirkningsevnen er 

nettopp det som gjør at mennesker med psykiske lidelser skiller seg fra andre naturfenomener, 

eller såkalte naturlige typer (natural kinds). Men at de ikke er naturlige typer betyr 

selvfølgelig ikke at de er mindre virkelige; tvert imot er det snakk om en virkelighet de, eller 

vi, er dypt engasjert i (Hacking, 1995; Martin og Sugarman, 2001). Dette synet krever en 

tilnærming som søker å forstå menneskers «levde erfaringer», hvilket kun er mulig innenfra, 

altså fra personers eget ståsted i en bestemt historisk, sosial og kulturell virkelighet (Benton 

og Craib, 2010; Martin og Sugarman, 2001). I dette perspektivet blir psykiske lidelser ikke 

redusert til problemer som kan lokaliseres i hjernen og studeres i laboratorier, men må ses på 
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som problemer som kan knyttes til hele personer og deres opplevelser i tid og rom og i en gitt 

kultur og historie (Rose og Abi-Rached, 2013). I undersøkelsen vår er det dette perspektivet 

vi har lagt mest vekt på, men når vi i det følgende skal begrunne forskningsprosjektets 

relevans og problemstilling har vi behov for å vise til kunnskap som er utviklet fra både 

innenfra- og utenfra-perspektivet.  

 

1.3 Overganger som begrep  
 

Unge personers bevegelse fra BUP til DPS blir vanligvis omtalt som en overgang. Begrepet 

overgang har opphav i hverdagsspråket vårt, og ifølge Bokmålsordboka er «å gå over til noe 

annet», «et sted der man kan komme seg over» og «et mellomstadium» ulike eksempler på på 

de mest vanlige betydningene. Felles for disse betydningene er at de viser til bevegelse og 

forandring – å være på vei fra noe og inn i noe annet. Overgangsbegrepet knytter med andre 

ord sammen et før og et etter, så vel som et her og et der (Storø, 2017).  

 

Overgangsbegrepet har hatt en sentral plass innenfor to ulike forskningsfelt: det som vanligvis 

blir omtalt som ungdomsstudier (se f.eks. Westberg, 2004) og helse- og sykepleiefeltet (se 

Schumacher og Meleis, 1994). Innenfor det førstnevnte forskningsfeltet har man vært opptatt 

av såkalte utviklingsoverganger, som overgangen fra barn til ungdom eller ungdom til voksen. 

Innenfor det sistnevnte forskningsfeltet har man på først og fremst vært opptatt av helse- og 

sykdomsoverganger, som for eksempel overganger mellom ulike helsetjenestetilbud i 

helsevesenet (Schumacher og Meleis, 1994). Likevel har overgangsbegrepet i liten grad vært 

gjenstand for teoretisk utvikling (Storø, 2017). Begge disse forskningsfeltene har nemlig tatt 

utgangspunkt i en konvensjonell forståelse av overganger som prosesser som utfolder seg 

over tid, og som innebærer en bevegelse eller forandring fra én tilstand, livsfase eller status, 

til en annen (Schumacher og Meleis, 1994; Westberg, 2004; Storø, 2017). Dette gjelder også 

studier som har undersøkt overgangen fra psykisk helsevern for barn (som BUP) til psykisk 

helsevern for voksne (som DPS) (se f.eks. Singh, 2009). Det som imidlertid ikke kommer 

godt nok fram i den nevnte, konvensjonelle forståelsen av overganger er hvordan en overgang 

kan medføre flere forandringer og på ulike områder for personer som gjennomgår den (Broad, 

Sandhu, Sunderji og Charach, 2017; Storø, 2017). Eksempler på slike overgangsrelaterte 

forandringer er forandringer i identitet, forventninger, roller, relasjoner, evner og atferd 

(Schumacher og Meleis, 1994). En overgang fra BUP til DPS innebærer for eksempel at de 

unge må avslutte relasjonen sin til behandleren på BUP for så å etablere en relasjon til en ny 
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behandler på DPS. I tillegg innebærer overgangen at de rent formelt går fra å bli behandlet 

som barn til å bli behandlet som voksne, noe som gjerne medfører en forandring i hvilke 

forventninger de blir møtt med og kanskje stiller til seg selv (se f.eks. Mulvale et al., 2019). 

Da det som regel er dem med de alvorligste vanskene som overføres fra BUP til DPS, kan 

overgangen, som vi så i tilfellet med ungdommen vi presenterte helt innledningsvis, ikke 

minst oppleves som en bekreftelse på at det han eller hun strever med er alvorlig, og for 

eksempel påvirke hvordan den unge oppfatter sine bedringsutsikter. Når vi ønsker å 

undersøke unge personers subjektive erfaringer med overgangen fra BUP til DPS, har vi 

derfor valgt å ta utgangspunkt i en forståelse av overgangen som en mangeartet prosess som 

der flere slike forandringer rommes.  

 

1.4 Overgangen til voksenlivet 
 

Overgangen fra BUP til DPS, som vanligvis foregår i forbindelse med at ungdommen fyller 

18 år, sammenfaller med overgangen fra ung til voksen. Unge som er på vei over i DPS 

befinner seg med andre ord samtidig i en utviklingsovergang til voksenlivet. Mens 

overgangen fra BUP til DPS ofte er brå og basert på et arbitrært alderskriterium, er 

overgangen til voksenlivet i vår kultur ofte langsom og mer flytende. Ytre sett kan 

overgangen til voksenlivet beskrives som endringer i status forbundet med ulike 

overgangshendelser som det å flytte hjemmefra, fullføre utdanning, etablere seg på 

arbeidsmarkedet og bli forelder (Westberg, 2004). I Vesten varer den formelle overgangen til 

voksenlivet betydelig lenger og er mer variert enn tidligere (Buchmann og Kriesi, 2011; Côté, 

2000). Det betyr at unge i dag bruker lengre tid på å fullføre utdanning, bli foreldre og så 

videre, enn tidligere generasjoner. Det er likevel verdt å påpeke at verken steget over det 

arbitrære skillet mellom ikke-myndig og myndig alder, eller det å oppnå slike statusendringer, 

behøver å sammenfalle med den subjektive opplevelsen av å bli voksen. Den amerikanske 

utviklingspsykologen Jeffrey Arnett (2000, 2014) har tatt i bruk metaforen «gryende 

voksenalder» (emerging adulthood) om det han anser som en historisk ny og kulturelt 

konstruert utviklingsfase mellom ungdomsalderen og voksenalderen, det vil si om perioden 

fra slutten av tenårene til midten av tyveårene. Ifølge Arnett (2000, 2014) fanger metaforen 

«gryende voksenalder» opp de foranderlige kvalitetene ved denne perioden; hvordan den 

unge er på vei inn i voksenlivet, men ennå ikke har kommet fram. Typisk for en «gryende 

voksen» er nettopp en subjektiv opplevelse av verken å føle seg helt voksen eller helt 

ungdom, men noe midt imellom. Det finnes få teorier om denne aldersperioden spesifikt, men 
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utviklingsteorier om det som typisk har blitt ansett som ungdomstiden (13-18 år) (se 

Landmark og Stänicke, 2016) synes også å være relevante for «gryende voksne», ettersom de 

adresserer sentrale utviklingstemaer og utfordringer en person møter på vei inn i voksenlivet. 

Disse teoriene trekker veksler på innenfra-perspektivet ved at de fokuserer på hvordan 

overgangen til voksenlivet subjektivt erfares, men også på utenfra-perspektivet ettersom de 

bygger på generaliserte erfaringer.  

 

Teorier som beskjeftiger seg med de subjektive og psykologiske sidene ved hva det vil si å 

være ungdom og å bli voksen ser ut til å enes om at ungdomstiden særlig er preget av et 

identitetsarbeid som handler om å finne sin plass i samfunnet og finne svar på spørsmål som 

«hvem er jeg?» og «hvem kan jeg være?» (Giddens, 1996; Langaard, 2018; Ziehe, 1989).  

Den amerikanske utviklingspsykologen Erik Erikson var en av de første som presenterte en 

utviklingsteori der ungdommers identitetsdannelse sto sentralt (Langaard, 2018). Ifølge 

Erikson (1950) utspiller individets utvikling seg gjennom åtte psykososiale faser, hver med 

sine karakteristiske konflikter og behov som individet må håndtere for å kunne mestre de 

neste fasene. Ungdomstiden, mente Erikson (1968), er kjennetegnet av en identitetskrise. 

Avhengig av hvordan individet håndterer denne, kan krisen resultere i en trygg identitet eller 

føre til usikkerhet på hvem man er. For unge voksne, derimot, mente Erikson (1968) at 

utfordringen er å etablere en evne til intimitet og unngå å bli isolert. Selv om moderne 

utviklingsteorier i dag har gått bort fra en slik fasetenkning (Lerner, 2002), forteller mange 

unge voksne at vansker i intime relasjoner og usikkerhet knyttet til karriere og utdannelse 

nettopp er blant deres største utfordringer (Jacobsson, 2005).   

 

Å håndtere utfordringer knyttet til identitet og intimitet kan imidlertid hevdes å berøre en mer 

grunnleggende spenning, nemlig den mellom behovet for selvstendighet og behovet for 

avhengighet (Blatt, 2008; Safran og Muran, 2000). Denne spenningen preger oss hele livet, 

men kommer til uttrykk på forskjellige måter avhengig av hvilken livsfase vi er i (Mitchell, 

1988). Likevel har det blitt hevdet at ungdomsperioden er den fasen i livet som i størst grad er 

karakterisert av et psykologisk arbeid med temaer som selvstendighet, autonomi og 

individuering (Bengtson, 2017). Psykoanalytikeren Margaret Mahler mente at individuering, 

eller løsrivelse fra foreldre, allerede skjer i løpet av de første leveårene (Mahler, Pine og 

Bergman, 1975). Barnets økende ferdigheter gjør det mulig å gradvis distansere seg fra 

omsorgspersonen, noe som danner grunnlaget for en psykologisk separasjon og individuering 

(Landmark og Stänicke, 2016; Von Tetzchner, 2012). Peter Blos (1967) bygget videre på 
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Mahlers tenkning og betraktet ungdomstiden, eller overgangen fra barn til voksen, som et 

forsøk nummer to, altså som den andre individueringsprosessen (ref. i Landmark og Stänicke, 

2016). I denne fasen mente han at de unge er opptatt av å skulle ta ansvar for seg selv, og 

begynner å orientere seg mot personer utenfor familien, som venner, kjærester, bekjente og 

andre voksne (von Tetzchner, 2012). Ifølge Blos (1967) blir uferdige psykologiske 

grunntemaer fra barndommen som savn, ferdigheter og så videre, aktuelle i ungdomstiden, 

men antar en ny form (Landmark og Stänicke, 2016). Evnen til å håndtere opplevelsen av å 

være alene er en viktig milepæl i utviklingen påpekte den britiske psykoanalytikeren Donald 

Winnicott (1958). Gjennom hele livet vil man likevel fortsette å bevege seg mellom 

uavhengighet og avhengighet, denne vekslingen danner grunnlaget for emosjonell vekst 

(Winnicott, 1965). 

 

1.5 Psykisk helse og behandling i ungdomstiden 
 

1.5.1 Psykisk helse i ungdomstiden. Det er altså mye som skjer i ungdomstiden og 

ved overgangen til voksenlivet. Generelt har ungdommers psykiske helse vært gjenstand for 

mye oppmerksomhet og bekymring i vestlige land de siste årene (Langaard, 2018; Madsen, 

2018). Denne bekymringen må ses i sammenheng med funn fra internasjonale og nasjonale 

studier som har undersøkt forekomst og forløp av psykiske vansker i befolkningen. Disse 

studiene anlegger et utenfra-perspektiv på mennesker med psykiske lidelser, noe som preger 

språket ved at begrepene og uttrykkene ofte er medisinske og statistiske.  

 

Et sentralt funn fra denne forskningen er at ungdomstiden nettopp er den perioden i livet der 

en er aller mest sårbar for å utvikle psykiske lidelser (Patel, Flisher, Hetrick og McGorry, 

2007). Forekomsten av psykiske plager øker også i ungdomsalderen, der symptomer på angst 

og depresjon er vanligst (Sletten og Bakken, 2016). Forskjellen på psykiske lidelser og plager 

er at psykiske lidelser vanligvis viser til psykiske vansker som tilfredsstiller kriteriene for en 

diagnose i diagnosemanualene, mens psykiske plager kun viser til symptomer. Når det gjelder 

forekomsten av psykiske vansker i Norge, viser anslag fra Folkehelseinstituttet at omtrent 8 

prosent av alle barn og unge har psykiske vansker som møter kriteriene for en lidelse, mens 

15 til 20 prosent har plager som periodevis fører til redusert funksjon i hverdagen (Sletten og 

Bakken, 2016). For de fleste er riktignok plagene forbigående, men mellom 25 og 40% av 

unge med psykiske lidelser har vansker som varer over flere år, og noen utvikler vansker som 

også varer inn i voksen alder (Costello, Foley og Angold, 2006; Mykletun, Knudsen og 
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Mathiesen, 2009). Ved inngangen til voksenlivet er de hyppigst forekommende diagnosene 

depresjon og angstlidelser, etterfulgt av atferdsvansker, ADHD, lærevansker, 

spiseforstyrrelser, villet egenskade og rusmisbruk (Mykletun et al., 2009). Komorbiditet, som 

vil si at personen har vansker som tilfredsstiller kriteriene for flere diagnoser samtidig, er også 

vanlig (Reneflot et al., 2018).   

 

Det er med andre ord en betydelig andel ungdommer som til enhver tid strever psykisk, og det 

er stadig flere unge som havner utenfor arbeidslivet som følge av vedvarende og alvorlige 

psykiske lidelser (Brage og Thune, 2015). I tillegg til dette er psykiske lidelser i 

ungdomstiden relatert til frafall i skolen, økonomiske vansker og vansker i nære relasjoner 

(Reneflot et al., 2018). Forfatterne bak disse forskningsrapportene argumenterer derfor stort 

sett langs samme linje: Psykisk helse hos barn og unge er et viktig satsingsområde i dag 

(Skogen et al., 2018). Det er særlig sterkt behov for å satse på forebyggende og 

helsefremmende tiltak utenfor spesialisthelsetjenesten (se f.eks. Holte, 2012 og Reneflot et al., 

2018). Samtidig er det, og vil det fremdeles være, en vesentlig andel unge som utvikler 

vansker som gjør at de har behov for behandling i psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten), 

og det er altså denne gruppa oppgaven vår handler om. 

 

1.5.2 Behandling i psykisk helsevern for unge personer ved inngangen til 

voksenlivet. I Norge får unge personer med behov for psykisk helsehjelp som oftest 

poliklinisk behandling i psykisk helsevern (Indergård og Krogh, 2020). I psykisk helsevern er 

det polikliniske tilbudet aldersinndelt. BUP tilbyr utredning og behandling til barn og unge i 

alderen 0-18 år, mens DPS tilbyr utredning og behandling til voksne (Helsedirektoratet, 

2008). Aldersinndelingen i psykisk helsevern betyr at de som mottar behandling ved BUP, og 

som har behov for mer langvarig hjelp i spesialisthelsetjenesten etter fylte 18 år, altså må 

henvises til DPS for å kunne fortsette sin behandling. Dette gjelder som oftest de 

ungdommene som har mest alvorlige vansker.  

 

I psykisk helsearbeid ved BUP og DPS brukes både utenfra- og innenfra-perspektivet 

(Skårderud et al., 2010). Utenfra-perspektivet gjør seg særlig gjeldende i utredningsfasen der 

personen blir kartlagt, som regel ved hjelp av strukturerte og standardiserte intervjuer og 

måleinstrumenter. For å kunne motta behandling i spesialisthelsetjenesten, må personen 

nemlig ha vansker som tilfredsstiller kriteriene for en diagnose. Innenfra-perspektivet er 

derimot utgangspunktet for all samtalebehandling (psykoterapi), som er den vanligste 
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polikliniske behandlingsformen, enten det er snakk om individual-, gruppe- eller familie-

terapi. Her handler både mål og metode hovedsakelig om å løfte frem pasientens subjektivitet 

(Skårderud et al., 2010). Generelt er det mye støtte for at samtaleterapi er virksomt (Lambert, 

2013; Wampold og Imel, 2015), og at mye av variasjonen i behandlingsutfall kan tilskrives 

fellesfaktorer, det vil si faktorer som er til stede og virksomme på tvers av de spesifikke 

terapeutiske skoleretningene. Blant disse finner vi terapeuten, den terapeutiske relasjonen og 

klientens motivasjon (Lambert, 2013; Norcross, 2011; Wampold og Imel, 2015). 

  

Selv om både BUP og DPS arbeider ut ifra innenfra- og utenfra-perspektivet, behandler og 

møter likevel BUP og DPS personer med psykiske lidelser forskjellig. BUP arbeider både ut 

ifra en biopsykososial forståelse av psykiske lidelser og ut ifra et utviklingsperspektiv 

(Helsedirektoratet, 2008). Det betyr at personens vansker forstås som et resultat av et samspill 

mellom ulike sosiale, biologiske og psykologiske prosesser, samtidig som vanskene ses i 

sammenheng med kjennetegnene til den utviklingsperioden den unge befinner seg i 

(Langaard, 2018). Det er den individuelle ungdommen og situasjonen han eller hun befinner 

seg i som danner utgangspunktet for intervensjon (Langaard, 2018). Derfor arbeider BUP som 

oftest både med ungdommen og ulike systemer rundt vedkommende inngår i, som familie og 

skole/barnehage (Helsedirektoratet, 2015a). Sant nok, har ungdommer over 16 år selv rett til å 

bestemme om foreldre eller foresatte skal involveres i utredningen og behandlingen (Pasient- 

og brukerrettighetsloven, 1999, §4-3), men dersom vanskene er alvorlige må foreldre likevel 

ofte trekkes inn slik at de kan utøve sin rolle som omsorgsgivere og ivareta ungdommen 

(Landmark og Stänicke, 2016). Statistiske undersøkelser viser at utfordringer hos barn og 

unge som blir beskrevet med de psykiatriske diagnosene depresjon, posttraumatisk 

stresslidelse, tilpasningsforstyrrelse og ADHD er vanligst på BUP (Indergård, Fuglset, Krogh 

og Urfjell, 2019). I motsetning til BUP, er DPS mer opptatt av hvordan personen kan mestre 

symptomene sine enn av å forstå personens vansker i sammenheng med utvikling eller 

livsfase (Mulvale et al., 2019). I tillegg er psykofarmakologisk behandling mer vanlig her. 

DPS er også mindre familie- og systemorientert enn BUP – behandlingen rettes først og 

fremst mot personen som går i behandling, og som blir oppfattet som en «autonom voksen» 

som selv må ta ansvar og være motivert for egen behandling (Helsedirektoratet, 2015b; 

Mulvale et al., 2019). Ved DPS settes dessuten (voksen)diagnoser som ikke benyttes så ofte i 

møte med ungdommer, slik som personlighetsforstyrrelser og schizofreni (Indergård et al., 

2019). Ettersom BUP og DPS i tillegg legger vekt på noe forskjellige kriterier når de vurderer 

hvem som skal få behandling (Helsedirektoratet, 2015b), innebærer overgangen en økt risiko 
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for behandlingsfrafall eller drop out. Ungdommer som har fått behandling på BUP kan for 

eksempel oppleve å få avslag på henvisningen sin av DPS som følge av at DPS ikke vurderer 

vanskene deres som tilstrekkelig alvorlige, til tross for at de fortsatt har behov for behandling. 

 

1.5.3 Anbefalte retningslinjer for overgangen fra BUP til DPS. I Helsedirektoratets 

Prioriteringsveileder for psykisk helsevern for voksne (2015b) heter det at det «bør være 

smidige overganger mellom psykisk helsevern for barn og unge og for voksne». Både denne 

og veilederen for BUP (Helsedirektoratet, 2008) tematiserer overgangen til DPS og kommer 

med flere anbefalinger som er ment å bidra til det som omtales som «smidige overganger», 

det vil si gjør overgangen mindre brå og mer sammenhengende for den enkelte ungdommen: 

BUP bør følge ungdommen gjennom hele overgangen, for eksempel i form av felles møter før 

og etter overgangen der både BUP, DPS og ungdommen er til stede (overføringsmøter). I 

tillegg bør BUP og DPS være fleksible når de vurderer inntak og overgangen. BUP kan for 

eksempel fortsette å behandle ungdommer etter at de har blitt 18 år, hvis det er grunn til å anta 

at de vil kunne avslutte behandling innen kort tid, eller de kan henvise direkte til DPS hvis 

pasienten nærmer seg 18 år, ennå ikke har startet opp på BUP og har behov for mer langvarig 

oppfølging og behandling (Helsedirektoratet, 2008, 2015b). Helsedirektoratet (2015b) 

presiserer at disse tiltakene bør iverksettes langt oftere enn det som er tilfelle i dag.  

 

1.6 Hva vet vi om overgangen fra BUP til DPS? 
 

På en europeisk forskningskonferanse om unges psykiske helse i 2014 presenterte tre unge 

personer sine erfaringer med overgangen fra BUP til DPS, omtalt som henholdsvis CAMHS 

og AMHS i den engelskspråklige litteraturen. For å få de andre konferansedeltakerne til å 

forstå hvordan de opplevde overgangen som svært utfordrende, usikker og som en situasjon 

med få eller ingen påvirkningsmuligheter, ba de deltakerne om å forestille seg hvordan det 

ville være å plutselig måtte flytte på grunn av en flom. I slike situasjoner haster det, og du får 

ikke mulighet til å finne ut av hvor og når du vil flytte, eller til å utforske alternativer (Wilson, 

Tuffrey, McKenzie og Street, 2015). Deres erfaringer samsvarer i stor grad med det forskning 

på overgangen fra CAMHS til AMHS viser, nemlig at det kan være utfordrende å få til gode 

overganger, og at mange unge opplever overgangen som krevende (Broad et al., 2017).  

 

Det mest omfattende enkeltstående forskningsprosjektet, er den britiske TRACK-studien som 

ved å anvende både kvantitative og kvalitative metoder undersøkte overgangen mellom 
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CAMHS og AMHS i det engelske helsevesenet (se f.eks. Singh, Paul, Ford, Kramer og 

Weaver, 2008; Singh et al., 2010; Hovish, Weaver, Islam, Paul og Singh, 2012). I én del av 

undersøkelsen utforsket forskerne overgangsprosesser og utfall. Hovedfunnet herfra var at 

overgangen gjennomgående var «dårlig planlagt, dårlig gjennomført og dårlig opplevd», og at 

det var et stort gap mellom eksisterende retningslinjer for overgangen og rådende 

overgangspraksiser (Singh et al., 2010, s. 310). Resultatene fra lignende undersøkelser av 

overgangsprosesser i andre vest-europeiske land tyder på problemer av tilsvarende art og 

omfang som det Singh og kollegaer (2010) beskriver (se McNamara et al., 2014; McNicholas 

et al., 2015; Schandrin et al., 2016).   

 

Mesteparten av forskningen som foreligger i dag på overgangen fra barn til voksen innenfor 

psykisk helsevern, er publisert i tidsskrifter med en utpreget medisinsk og psykiatrisk profil, 

og de har bakgrunn i en anglo-amerikansk kontekst. Hovedfokuset i disse undersøkelsene har 

vært å finne ut av hva som kjennetegner gode overganger samt hva som hindrer versus 

fremmer slike overganger, med et overordnet siktemål om å forbedre overgangen for de det 

gjelder (Embrett, Randall, Longo, Nguyen og Mulvale, 2016; Cleverley, Rowland, Bennett, 

Jeffs og Gore, 2018). Engelske fraser som «gap», «cracks» og «divide» går igjen i mange av 

forskningsartiklene og peker på hvordan ulike organisatoriske og behandlingsfilosofiske 

forskjeller mellom CAMHS og AMHS skaper en spaltning mellom systemene (se f.eks Singh, 

2009; Vloet, Davidson og Cappelli, 2011; McLaren et al., 2013; McNicholas et al., 2015; 

Nguyen et al., 2017; Mulvale et al., 2019). Såkalte smidige overganger blir vanskelige å få til 

blant annet fordi de som jobber i de ulike systemene «snakker forskjellige språk» (McLaren et 

al., 2013; Mulvale et al., 2019). Men også mer byråkratiske hindringer for gode overganger 

har blitt identifisert. For eksempel har CAMHS og AMHS separate økonomiske systemer, og 

dette kan gjøre det vanskelig å få til overgangsmøter fordi det er uklart hvem som skal betale 

for møtene (Davis og Sondheimer, 2005; Singh et al., 2010; Cleverley et al., 2018). Tids- og 

ressursbegrensninger kombinert med usikkerhet knyttet til hvem som har det kliniske ansvaret 

for pasienten, har i tillegg blitt trukket fram som et hinder for å få til en periode med parallelle 

behandlingsløp og overføringsmøter under overgangen (Singh et al., 2010; Hovish et al., 

2012). Hvorvidt dette gjelder i Norge er ikke dokumentert i forskningslitteraturen. 

 

1.6.1 Unges subjektive erfaringer med overgangen. Få studier har imidlertid 

undersøkt hvordan de unge selv opplever overgangen, og de undersøkelsene som har gjort 

det, har samtidig fokusert på behandlernes og foreldrenes erfaringer. Konsekvensen er da at 
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det ikke alltid fremkommer av funnene hvem sine erfaringer det dreier seg om (se f.eks. 

Lindgren, Söderberg og Skär, 2014; Singh et al., 2010; Swift et al., 2013). I flere av disse 

undersøkelsene er det verdt å påpeke at de unge ofte har blitt intervjuet sammen med sine 

omsorgspersoner (som også innebærer at de har vært i mindretall i utvalget), noe som 

åpenbart kan ha betydning for hva de velger å si. Ikke minst har det overordnede målet i større 

grad dreid seg om å finne ut av hva som kjennetegner gode og dårlige overganger, enn å få en 

bedre forståelse av de unges subjektive erfaringer per se. I en meta-syntese ønsket Broad og 

kollegaer (2017) likevel å få en bedre forståelse av de unges subjektive overgangserfaringer 

og syntetiserte funn fra eksisterende kvalitative undersøkelser. Forskerne kom frem til to 

overordnede temaer: For det første, at det var et komplekst samspill mellom overgangen fra 

CAMHS og AMHS, og forandringer på andre områder i livet. For det andre, at de unge hadde 

ulike behov for autonomi og støtte i forbindelse med overgangen. Noen opplevde at 

forandringer på andre områder i livet, som å flytte hjemmefra, gjorde overgangen 

vanskeligere, mens andre så på slike forandringer som en mulighet til å gjenoppta kontakten 

med psykisk helsevern. Videre var det noen som så på overgangen som en anledning til å 

håndtere vanskene sine på egen hånd, det vil si uten involvering fra foreldre. Andre igjen 

opplevde derimot at de fortsatt hadde behov for støtte fra foreldrene sine.  

  

1.6.2 Forskning på overgangen fra BUP til DPS i Norge. I Norge har 

forskningsinteressen hittil vært beskjeden, og det foreligger, så vidt vi vet, bare to 

publikasjoner på temaet: en hovedoppgave fra 2019 som undersøkte både unge voksne 

pasienters og behandleres erfaringer med overgangen (Myhren og Støyle, 2019), samt en 

kvalitativ evaluering av et prøveprosjekt på Sørlandet kalt «Prosjekt Hjelp i Grenselandet» 

(Bøe, Storaker og Nodeland, 2011). I likhet med funn fra den internasjonale forskningen, fant 

Bøe et al. (2011), i tråd med prosjektets målsetting, at overføringsmøter bidro positivt til 

brukernes opplevelse av overgangen, og at de skapte en bedre kontinuitet mellom BUP og 

DPS, både når det gjaldt behandlingsrelasjon og -tilnærming. Hovedfunnene fra 

hovedoppgaveprosjektet til Myhren og Støyle (2019) viser, kort sagt, at overgangen både 

utløste vanskelige reaksjoner og positive forventninger, at behandleren var viktig for å skape 

trygghet og stabilitet, og at både behandlerne og ungdommene ønsket seg en mer sømløs og 

tilpasset overgang.  
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1.7 Brukerperspektivet 
 

Hittil har vi i liten grad fokusert på de som benytter seg av behandlingstilbudet i psykisk 

helsevern som i dag ofte blir kalt brukere fremfor pasienter. Bruker antas å være en mer 

nøytral betegnelse enn pasient, som impliserer at en person er syk og avhengig av hjelp. Vi er 

likevel klar over at denne betegnelsen heller ikke er helt uproblematisk, blant annet fordi det 

kan være med på å gi personer som er diagnostisert med psykiske lidelser en identitet som 

nettopp bare det, brukere, selv om dette ikke nødvendigvis er hva personene selv identifiserer 

seg mest som (Schneider, 2012). 

 

I boka Our Psychiatric Future (utgitt i 2019) tar den anerkjente britiske sosiologen Nikolas 

Rose opp og diskuterer en rekke aktuelle, men kontroversielle spørsmål om psykiske lidelser. 

I et av kapitlene, «Experts by experience?», vier han til brukerperspektivet og siterer der 

Michel Foucaults (1967) velkjente utsagn om at «psykiatriens språk», som er en «fornuftens 

monolog», er basert på «‘de gales’ taushet». Rose (2019) spør så om dette fortsatt er tilfelle, 

eller om situasjonen har endret seg siden midten av 1900-tallet – og ja, noe har ganske 

åpenbart endret seg. Foucaults utsagn viser nemlig blant annet til hvordan personer 

diagnostisert med (alvorlige) psykiske lidelser lenge ble oppfattet som ute av stand til å uttale 

seg og ta avgjørelser på egne vegne (Rose, 2019). I den grad de ble involvert i behandlingen, 

var det først og fremst som passive mottakere av «ekspertenes», særlig psykiaternes, 

beslutninger (Chamberlin, 2005). Brukerne hadde altså ikke, eller kun i liten grad, en egen 

stemme. 

  

Kontrasten til dagens situasjon er derfor relativt stor: I det norske helsevesenet er 

brukerperspektivet, som ofte blir brukt synonymt med «brukermedvirkning», blitt et 

veletablert begrep, og har siden 1999 vært en lovfestet rettighet. Lov om helseforetak fra 2001 

pålegger helsetjenestene å «involvere brukerne i beslutninger, både i individuell behandling 

og på organisasjonsnivå i helseforetakene» (Rise, 2012). Brukermedvirkning handler altså om 

at pasienter eller brukere skal få være med på å påvirke utformingen av helsetjenestene de 

benytter seg av. I tillegg handler brukermedvirkning også om å oppnå innflytelse og kontroll 

over egen situasjon «gjennom konkret makt over de hjelpetiltakene en er bruker av», noe som 

vanligvis blir kalt empowerment (Skårderud et al., 2010); og om respekt for og verdsetting av 

pasientens synspunkter (Hansen, Hatling, Lidal og Ruud, 2004). Ideen om brukermedvirkning 

har flere historiske røtter, men kan generelt spores tilbake til en (pågående) reaksjon på 
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maktforskjeller og maktmisbruk i psykisk helsevern blant personer diagnostisert med 

psykiske lidelser, og kan, ikke minst, forstås som et – også pågående – forsøk på å bryte den 

nevnte «tausheten» Foucault beskrev (se Rashed, 2019). 

  

Spørsmålet Rose (2019) stiller om hvorvidt «psykiatri» fremdeles er «en ‘fornuftens 

monolog’ om ‘galskap’» peker samtidig mot de etablerte kunnskapsformene i psykisk 

helsevern og innenfor forskning på psykiske lidelser og behandling. I dag er det en enighet i 

fagfeltet om at psykiske helsetjenester og behandling bør bygge på ulike former for evidens 

eller kunnskap, det vil si kunnskap fra både utenfra- og innenfra-perspektivet (Skårderud et 

al., 2010). Likevel er det flere som har påpekt at det fortsatt eksisterer et kunnskapshierarki 

der medisinske kunnskapsformer (utenfra-perspektivet) favoriseres på bekostning av andre, 

som for eksempel kunnskap som stammer fra brukernes egne/levde erfaringer med og 

kjennskap til psykisk lidelse, behandling og ulike helsetjenester (innenfra-perspektivet) 

(Faulkner, 2017; Pattadath, 2016; Rose, 2019). Stemmen til unge brukere har dessuten 

nærmest vært fraværende i forskningslitteraturen (Sparks, Duncan og Miller, 200).  

 

1.7.1 Forandringsfabrikken. Forandringsfabrikken er et eksempel på en organisasjon 

i Norge som arbeider med brukermedvirkning. Forandringsfabrikken er en norsk ideell 

stiftelse og et kunnskapssenter som arbeider ut fra en oppfatning om at barn og unge har mye 

og viktig kunnskap om systemene de er i, og at deres brukerkunnskap bør være en del av det 

generelle kunnskapsgrunnlaget når offentlige hjelpetjenester skal utformes 

(Forandringsfabrikken, u.å.a). Barn og ungdommer med erfaringer fra hjelpesystemer kalles 

«proffer» – for eksempel kalles unge med erfaringer fra psykisk helsevern for 

PsykiskHelseProffer (Forandringsfabrikken, u.å.b). Forandringsfabrikken arrangerer jevnlig 

gruppesamtaler hvor «proffene» beskriver virkeligheten sin og kommer med råd til forbedring 

av systemene. Gjennomgående temaer og råd oppsummeres uten å bli analysert av voksne 

eller ved hjelp av teori, og formidles i publikasjoner, filmsnutter, hefter og i foredrag der 

«proffene» selv deltar og presenterer. I dag har Forandringsfabrikken rundt 300 aktive proffer 

fra hele Norge i alderen 13 til 23 år (Forandringsfabrikken, u.å.a).  

 

1.8 Problemstillingen vår 
 

I lys av det vi har beskrevet over synes de unges stemmer, eller brukerstemmen, å være 

underrepresentert i den empiriske litteraturen om overgangen fra BUP til DPS (eller 
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tilsvarende systemer i andre land, hovedsakelig USA og Storbritannia), og Broad og kollegaer 

(2017) påpeker at vi fremdeles vet lite om deres subjektive erfaringer. Det meste av 

oppmerksomheten har vært rettet mot, som vi viste, å identifisere hindringer for gode 

overganger på et systemnivå og å finne tiltak som kan bøte på disse. Vi har også beskrevet 

hvordan de unge samtidig med overgangen fra BUP til DPS befinner seg i overgangen fra 

ungdom til voksen med de særegne utfordringene dette innebærer, og som de unge må 

håndtere parallelt med overgangen i psykisk helsevern. Ettersom brukernes egen erfaring og 

innsikt teller like mye som erfaring og kunnskap som stammer fra fagpersoner og 

omsorgsgivere, er det naturlig å begynne med de unge selv, som tross alt er hovedpersonene i 

overgangen. Derfor ønsket vi å gi unge personer som hadde vært igjennom overgangen fra 

BUP til DPS en anledning til å fortelle om hvordan de opplevde og forsto den, samt rette 

analysen mot deres erfaringer uten å vekte denne mot andre aktørers uttalelser, som foreldres 

og behandleres. Forskningsspørsmålet vårt er som følgende: Hvordan forstår og opplever 

unge voksne overgangen fra BUP til DPS i Norge?  
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2. Metode 
 

2.1 Valg av metodologisk tilnærming 
 

Ettersom vi ønsker å undersøke unge voksnes subjektive erfaringer med overgangen fra BUP 

til DPS, vurderte vi at kvalitativ metode var best egnet. Et sentralt anliggende ved kvalitativ 

forskning er å få tak på folks egne opplevelser og forståelser av seg selv og omverdenen 

(Brinkmann, 2013a, s. 37) – vi er med andre ord ved innenfra-perspektivet igjen. Vi valgte å 

benytte oss av et kvalitativt semistrukturert forskningsintervju fordi dette er et intervju som 

gjør det mulig å få tak i beskrivelser av deltakerens erfaringer for å kunne fortolke erfaringene 

deres og meningen de selv tillegger disse (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 3). I analysen brukte 

vi en tematisk tilnærming, som er en fleksibel, praktisk og tilgjengelig analysetilnærming 

egnet for nybegynnere, der målet er å finne gjentakende meningsmønstre, temaer, i 

datamaterialet (Braun og Clarke, 2006). Videre har vi valgt en kunnskapsfilosofisk forankring 

i hermeneutisk fenomenologi, slik særlig Hans-Georg Gadamer (1960/2004) formulerte den. 

Det er verdt å påpeke at hermeneutisk fenomenologi ikke er en forskningsmetode, men en 

filosofisk antropologi om hvordan fortolkning og forståelse alltid utfolder seg (Brinkmann, 

2013a).  

 

I det følgende vil vi utdype vår kunnskapsfilosofiske forankring, rekruttering og utvalg, etiske 

betraktninger, utforming av intervjuguide og gjennomføring av intervjuer og 

analyseprosessen.  

 

2.2 Kunnskapsfilosofisk forankring 
 

Ifølge Kerry Chamberlain (2000) er det viktig å reflektere over og ta stilling til 

kunnskapsfilosofiske spørsmål før man velger metode. Samtidig kan man spørre seg hvor 

grundig filosofisk forståelse som er nødvendig for å kunne gjennomføre forskning (på et 

praktisk nivå) i samfunnsvitenskapene (Hammersley, 2010). Vi har forsøkt å legge oss på et 

forståelsesnivå av hermeneutisk fenomenologi som gjør oss i stand til å ta stilling, på en 

konsistent måte, til de vanligste kunnskapsfilosofiske, metodologiske og tekniske 

spørsmålene som melder seg i forbindelse med kvalitativ intervjuforskning, noe som er i tråd 

med oppfordringen til Chamberlain (2000). Av hensyn til plass og leservennlighet vil 

imidlertid gjennomgangen begrenses til det som er mest relevant for undersøkelsen vår.  
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2.2.1 Hermeneutisk fenomenologi. Sentralt i hermeneutisk fenomenologi står 

oppfatningen om at mennesker grunnleggende sett er fortolkende og selv-fortolkende vesener 

(Gadamer, 1960/2004; Taylor, 1985). Fortolkning er, kort sagt, uunngåelig når vi skal forstå 

egne og andres subjektive erfaringer. Forskningsprosessen utgjør derfor en «dobbel 

hermeneutikk» siden vi som forskere aktivt prøver å fortolke deltakernes egne fortolkninger 

av seg selv og omverdenen (Brinkmann, Jacobsen og Kristiansen, 2014, s. 22). 

 

Gadamer (1960/2004) hevdet at fortolkning alltid foregår i en bestemt kontekst og en 

historisk tradisjon. Ifølge ham beror forståelse på en rekke «fordommer», også kalt 

forforståelse. Summen av disse utgjør den enkeltes «forståelseshorisont», som er den 

historiske (ofte uartikulerte) bakgrunnen eller konteksten – inkludert tidligere erfaringer, 

oppfatninger, praksiser, kunnskap, verdier og så videre – som gjør at egne og andres 

handlinger og utsagn får en bestemt mening (Dreyfus og Taylor, 2015, s. 110; Schwandt, 

2000 ref. i Kvale og Brinkmann, 2015). Det som er innenfor vår horisont kan vi forstå, men å 

forstå det som er utenfor, dvs. det som er en del av en annen tradisjon (og så videre), krever 

en «sammensmelting av forståelseshorisontene» til den som fortolker og det som blir fortolket 

(Gadamer, 1960/2004). Forskeren forsøker altså – gjennom en sirkulær og dialogisk prosess – 

å gjøre seg til en del av en felles kontekst med deltakeren. Begrepet «den hermeneutiske 

sirkel» fanger blant annet opp denne bevegelsen mellom «helhet» (f.eks. forforståelse) og 

«enkltdeler» (f.eks. teksten/deltakernes erfaringer) (Gadamer, 1960/2004, men se også Smith, 

Flowers og Larkin, 2009, s. 30-31). I undersøkelsen vår ble dette for eksempel tydelig da vi 

skulle prøve å forstå deltakernes oppfatninger av psykologrollen, og ble klar over aspekter 

ved våre egne oppfatninger (bl.a. formet av studiet) som inntil da hadde vært mer «tause», noe 

som igjen gjorde det mulig å komme enda nærmere deltakernes forståelse. Ifølge Gadamer er 

det nærmest umulig å komme frem til en endelig forståelse fordi forståelse alltid forandrer 

den som fortolker, men i praksis kan en likevel si at fortolkningsprosessen opphører når 

forskeren har oppnådd en stabil forståelse av teksten (i vårt tilfelle av deltakernes erfaringer) 

uten indre motsetninger (Kvale, 1996 i Laverty, 2003). 

 

Ettersom vi, med Gadamer, anser vår subjektivitet som nødvendig for fortolkningsprosessen, 

må kunnskapen vi kommer frem til også ses på som samskapt og kontekstuell (Laverty, 2003) 

Vår kunnskapsfilosofiske posisjon innebærer derfor et brudd med rådende, moderne 

vitenskapsfilosofi etter Descartes som bygger på en forestilling om mennesket som et isolert 

erkjennende vesen «som står utenfor verden og forsøker å fremstille eller representere den 
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korrekt» (Brinkmann, 2013a, s. 55, vår oversettelse). Men selv om vi alltid forstår 

virkeligheten fra vårt eget ståsted, utelukker ikke dette at noen måter å forstå på er mer 

nøyaktige enn andre (Gadamer, 1960/2004). Posisjonen vår bygger derfor også på en form for 

realisme (Dreyfus og Taylor, 2015; Hammersley, 2010).  

 

2.3 Kvalitetssikring 
 

Når vi, som forskere og personer, aktivt og uunngåelig preger og former forskningen, blir 

særlig kvaliteten på arbeidet vårt, inkludert hvor etterrettelige vi er, viktig for funnenes 

gyldighet (validitet) og pålitelighet (reliabilitet) (Laverty, 2003; Kvale og Brinkmann, 2015; 

McLeod, 2011). Kvalitetssikring (validering) er relevant gjennom hele forskningsprosessen 

(Kvale og Brinkmann, 2015). Riktignok finnes det ingen «gudgitte» kriterier for kvalitet 

(Kvale og Brinkmann, 2015); hvorvidt det for eksempel er mulig å utvikle kvalitetskriterier 

som kan gjelde på tvers av kvalitative tilnærminger er omdiskutert (se Stige, Malterud og 

Midtgarden, 2009). Vi har valgt å følge Elliott, Fischer og Rennie (1999) som har laget en 

populær og relevant konsensusbasert oversikt over kvalitetskriterier for kvalitativ forskning, 

ettersom disse (meta)kriteriene er tilgjengelige og forenlige med vår metodologiske posisjon. 

Kriteriene omfatter en kontekstualisert beskrivelse av utvalget, eksempler (sitater), 

kredibilitetssjekker, en sammenhengende og nyansert presentasjon av funnene (koherens), 

«refleksivitet» (personlig og teoretisk ståsted) og gjenklang hos leseren.  

 

Selv om forståelse ifølge Gadamer er ikke-metodisk, noe vi er enige i, har flere kvalitative 

forskere innenfor den hermeneutiske tradisjonen samtidig tatt til orde for at 

fortolkningsprosessen bør være gjennomsiktig (transparent) og strukturert. Ved å gi 

tilstrekkelig informasjon om fremgangsmåten kan leseren nemlig selv vurdere om 

fortolkningene er godt nok fundert i materialet og virkeligheten (Binder, Holgersen og Moltu, 

2012; McLeod, 2011, s. 45).  

 

Vi ønsker å bidra til etterrettelighet og gjennomsiktighet ved å spesifisere vårt filosofiske, 

metodologiske og personlige ståsted (refleksivitet), beskrive fremgangsmåte (hva vi har gjort 

og hvorfor), hvilke kredibilitetssjekker og valideringsformer vi har benyttet oss av og utvalget 

vårt. I resultatdelen vil vi også gjengi sitater og komme med eksempler som går i motsatt 

retning av de generelle tendensene når dette er tilfelle (Brinkmann, 2013b, s. 72). Med denne 

informasjonen kan leseren selv ta stilling til i hvilken grad utformingen på og 
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gjennomføringen av undersøkelsen, samt resultatene våre, virker forsvarlige, rimelige og 

gyldige, gitt det overordnede forskningsspørsmålet vårt (og fremgangsmåten vår).  

 

2.4 Deltakerne 
 

2.4.1 Intervjupersonene. For at andre skal kunne ta stilling til kunnskapens 

overførbarhet til andre settinger, er en kontekstualisert beskrivelse av utvalget anbefalt (Elliott 

et al., 1999; Kvale og Brinkmann, 2015, s. 291). 

 

Utvalget vårt består av to menn og åtte kvinner i alderen 18-21 år. Alle har vært, eller er, 

aktive i Forandringsfabrikken som PsykiskHelseProffer, men kommer fra ulike steder i 

Norge. To begynte på BUP før de var fylt ti år, mens resten begynte i tenårene. Syv var 

fremdeles i behandling ved DPS da vi intervjuet dem. Fem av deltakerne mottar hjelp fra 

barnevernet, tre får støtte fra NAV og tre benytter seg av andre lavterskeltilbud for psykisk 

helse.  

 

Virkeligheten er kompleks. Dette gjenspeiles i deltakernes forskjellige beskrivelser av 

bevegelsen deres fra BUP til DPS. Ni av deltakerne ble direkte henvist fra BUP, hvorav to fra 

døgnavdeling. To fikk først avslag, men ble så tatt inn ved DPS etter ny henvisning fra 

fastlege. Én ble avsluttet ved BUP da hun ble 18 år, men oppsøkte fastlege kort tid etter og 

fikk henvisning til DPS da hun fortsatt hadde behov for hjelp. Kun tre av deltakerne hadde 

planlagte overganger med ett eller flere overføringsmøter der behandler fra både BUP og DPS 

var til stede.  

 

Vi spurte ikke om diagnoser, men basert på det deltakerne fortalte er det tydelig at mange 

hadde alvorlige og sammensatte psykiske og sosiale vansker, og at disse har endret seg over 

tid. I intervjuene nevnte deltakerne at de hadde strevd med angst, depresjon, alvorlig 

selvskading og suicidalitet, rusproblemer, alvorlige spiseforstyrrelser, traumer, 

personlighetsforstyrrelser, dissosiasjon, psykose og schizofreni. For seks deltakere førte disse 

vanskene til langvarige eller gjentatte innleggelser mens de gikk på BUP. I tillegg fortalte alle 

om ulike belastende erfaringer som mobbing, seksuelle, fysiske og psykiske overgrep og/eller 

vanskelige hjemmeforhold. På intervjutidspunktet bodde de aller fleste alene, og alle ga 

inntrykk av å være på vei inn i voksenlivet, enten de var i gang med jobb, jobbsøking eller 

fullføring av skolegang. 
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2.4.2 Forskerne. Når kunnskapsdannelsen ikke foregår uavhengig av oss (jf. 

Gadamer), er det metodologisk viktig at vi samtidig er og blir bevisste på, reflekterer over og 

synliggjør hvordan egne erfaringer og oppfatninger, vår forståelse, bidrar til 

kunnskapsproduksjonen (Laverty, 2003; Kvale og Brinkmann, 2015). Kvale og Brinkmann 

(2015, s. 273) omtaler dette som refleksiv objektivitet, som vil si at forskeren streber etter å 

oppnå en objektivitet om sin subjektivitet. I det følgende vil vi derfor kort beskrive hvem vi er 

og spesifisere de aspektene ved vår forforståelse, inkludert forventningene vi hadde i forkant, 

som vi mener er mest relevante for leserne å ta i betraktning når de skal fortolke og vurdere 

funnene våre (Elliott et al., 1999). Videre i dette kapittelet vil vi også nevne andre relevante 

refleksjoner som vi har gjort oss knyttet til vår fremgangsmåte og våre oppfatninger. 

 

Vi er to kvinner i midten av tjueårene som studerer psykologi, med en særlig interesse for 

samfunnspsykologi og -forskning. Begge er født og oppvokst i Oslo og omegn. Begge har 

også et par års erfaring fra arbeid med ungdommer i psykisk helsevern. Ideen til 

hovedoppgaven fikk vi da vi for noen år siden pratet om at flere av ungdommene vi hadde 

møtt gruet seg til overgangen til DPS og syntes det var vanskelig å forstå hvorfor de plutselig 

måtte «over i voksenpsykiatrien». Alderskriteriet for overgangen fremsto som litt kunstig for 

oss også. Isabell har i tillegg egen erfaring fra oppveksten med både barnevern og BUP. 

Behandleren hennes lot henne imidlertid fortsette på BUP til hun følte seg ferdig der, selv om 

hun for lengst hadde blitt 18 år.  

 

Før intervjuene pratet vi om forventningene våre. Basert på litteraturgjennomgangen vår, 

forventet vi at foreldreinvolvering ville være et sentralt tema, og at det ville være forbundet 

med utviklingsrelaterte behov som behov for selvstendighet og/eller støtte. I tillegg tenkte vi 

at deltakernes opplevelse og forståelse av overgangen ville være preget av andre eventuelle 

forandringer i livssituasjonen forbundet med det å bli voksen i vår kultur.  

 

2.5 Datainnsamling 
 

2.5.1 Rekruttering. En vanlig oppfatning blant kvalitative forskere er at formålet med 

undersøkelsen er avgjørende for størrelsen på utvalget, som igjen legger føringer for dybden 

og fokuset for intervjuene og hvor detaljert analysen skal være (Magnusson og Marecek, 

2015, s. 36-37). Vi vurderte, i samråd med veilederen vår, at omtrent ti deltakere ville gi et 

tilstrekkelig rikt materiale til å kunne gjennomføre en tematisk analyse. Vi ønsket å rekruttere 
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deltakere som i løpet av de siste to årene hadde vært igjennom overgangen fra BUP til DPS, 

og var villig til å prate om erfaringene sine (Laverty, 2003). Planen var å rekruttere gjennom 

DPS og gjennom Forandringsfabrikken eller Mental Helse Norge, men av praktiske og 

tidsmessige årsaker rekrutterte vi hele utvalget gjennom Forandringsfabrikken. To ansatte fra 

Forandringsfabrikken kontaktet personer som hadde tilknytning til Forandringsfabrikken for 

oss og som oppfylte kriteriet vårt. Utvalget kan derfor beskrives som et tilgjengelighetsutvalg, 

og ble rekruttert gjennom kjedehenvisning (Magnusson og Marecek, 2015, s. 38).  

 

2.5.2 Intervjuguide. I utformingen av intervjuguiden baserte vi oss hovedsakelig på 

Magnusson og Marecek (2015) sine retningslinjer. Spørsmålene har vi organisert under de 

følgende overskriftene: behandlingen på BUP og DPS, behandlingskulturen på BUP og DPS, 

overgangen og hverdagen før og etter overgangen (se vedlegg A). Intervjuguiden var med 

andre ord tett knyttet opp til det overordnede forskningsspørsmålet vårt: Hvordan opplever og 

forstår unge voksne overgangen fra BUP til DPS? Spørsmålene som handler om deltakernes 

relasjon til behandlerne, foreldrenes involvering og behandlingskulturen på BUP og DPS, ble 

utformet fordi tidligere forskning har vist at dette er sentrale temaer i overgangen (se Broad et 

al., 2017). I tråd med Magnusson og Marecek (2015, s. 56) sin anbefaling ville vi begynne 

intervjuet med spørsmål vi tenkte at deltakerne enkelt kunne svare på for å skape trygghet, 

som for eksempel spørsmål om hvor de kom fra og hva de drev med til daglig. Deretter 

introduserte vi hvert hovedtema (f.eks. «nå tenkte jeg vi kunne snakke litt om …»), og fulgte 

opp med åpne og utforskende spørsmål formulert på et hverdagslig og tilgjengelig språk. 

Også informert av tidligere forskning på overgangen, ønsket vi mot slutten av intervjuet å 

utforske om og hvordan endringer på andre områder i livet var relatert til deltakernes 

forståelse av overgangen fra BUP til DPS. Her hentet vi inspirasjon fra Livsformsintervjuet til 

Haavind (1987) for å få tak i rike beskrivelser av typiske hverdager før og etter overgangen. I 

de siste spørsmålene i intervjuguiden spør vi om hva deltakerne ser for seg og ønsker seg for 

fremtiden. Med disse spørsmålene ville vi undersøke om eller hvordan overgangen var relatert 

til fremtidsønskene, siden dette ikke hadde blitt gjort før. Allerede under de to første 

intervjuene merket vi at vi hadde nok med å utforske de andre temaene, og at spørsmålene om 

fremtidsønsker virket å være relatert til et annet forskningsspørsmål. Spørsmålene om 

fremtiden fungerte derfor mest som en grei måte å avrunde intervjuet på.   

 

2.5.3 Gjennomføring av intervjuene. Alle intervjuene ble gjennomført sommeren 

2019 i Forandringsfabrikkens lokaler i Oslo sentrum. Kontaktpersonen vår i 
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Forandringsfabrikken fant et tidspunkt som passet for deltakerne, og videreformidlet dette 

tidspunktet til oss. Vi intervjuet til sammen ti deltakere, (fem hver), i egne samtalerom på 

Forandringsfabrikken. Å bruke Forandringsfabrikkens lokaler var praktisk, samtidig tenkte vi 

det kunne bidra til å skape en kjent og trygg ramme for å kunne snakke om personlige temaer 

for deltakerne (Magnusson og Marecek, 2015, s. 43).  

 

Kvale og Brinkmann (2015, s. 160) anbefaler at intervjueren starter med å sette rammene for 

intervjuet. Vi informerte derfor deltakerne først om prosjektet, og også om deres personvern 

og rettigheter (se vedlegg B). Deretter fortalte vi at vi kom til å spørre om overgangen fra 

BUP til DPS, og var tydelige på at vi var interessert i å lytte til deres erfaringer. Vi forholdt 

oss til intervjuguiden først og fremst som en «huskeliste» med temaer og spørsmål vi ville 

innom i løpet av intervjuet (Magnusson og Marecek, 2015, s. 62–63). Vi forsøkte å følge 

informantenes erfaringer tett ved aktivt å lytte til og følge deres fortellinger, blant annet med 

åpne oppfølgingsspørsmål, som for eksempel «kan du fortelle mer om det?» Samtidig 

forsøkte vi å balansere denne utforskningen med å holde samtalen til de overordnede temaene 

(Magnusson og Marecek, 2015, s. 62). Innimellom var det krevende å vite hvor lenge vi 

skulle følge et sidespor, både med tanke på tiden vi hadde til rådighet, potensiell relevans og 

at det føltes vanskelig å avbryte deltakeren. Vi avsluttet intervjuet med en debrief der vi 

spurte hvordan deltakerne hadde opplevd det, og om de ønsket å legge til noe. Til slutt takket 

vi for deltakelsen og formidlet at vi hadde hatt glede og utbytte av samtalen.  

 

Gjennom å lytte til lydopptakene under transkriberingen, fikk vi også informasjon om 

intervjustilen vår, som vi prøvde å bruke til å forbedre kvaliteten på de påfølgende intervjuene 

(f.eks. mer åpne spørsmål, lengre pauser). For eksempel la vi merke til hvilke 

spørsmål/kommentarer fra oss som utløste lange, detaljerte og relevante svar, og hvilke som 

hadde en mer lukkende effekt på deltakeren. Dette resonnerer med hvordan Kvale og 

Brinkmann (2015) mener at uerfarne intervjuere kan lære seg samt forbedre den 

håndverksmessige kvaliteten på forskningsintervjuet.   

 

2.6 Etiske betraktninger 
 

Å forske på menneskers personlige erfaringer og å formidle resultatene i offentligheten 

medfører en rekke etiske problemstillinger som forskeren må forholde seg til gjennom hele 
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forskningsprosessen (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 97). Vi vil med dette beskrive tiltak og 

refleksjoner vi har gjort. 

 

Da prosjektet faller innunder forskning på helsetjenester fremfor forskning på helse, vurderte 

vi, sammen med veileder, at prosjektet ikke var søknadspliktig til Regionale komiteer for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Dette fikk vi bekreftet i to telefonsamtaler 

med REK (se vedlegg C). Siden vi derimot skulle håndtere personopplysninger, søkte vi og 

fikk prosjektet vårt godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD) (vedlegg D). 

Informasjonsskrivet og samtykkeskjemaet (vedlegg B) ble utarbeidet i tråd med NSDs krav 

og Helsinkideklarasjonens forskningsetiske retningslinjer (World Medical Association, 2013). 

I skrivet informerte vi om deltakernes rettigheter, med særlig fokus på konfidensialitet, 

frivillighet, samtykke og muligheten til å trekke seg når som helst. Vi beskrev også kort hva 

prosjektet handlet om og hvordan vi ville håndtere dataen. Denne informasjonen ga vi både 

skriftlig og muntlig til deltakerne.  

 

Intervjuene ble tatt opp med lydopptaker. Vi transkriberte rett etter intervjuet, og slettet 

lydfilene umiddelbart etter transkriberingen. Navn, steder og potensielt identifiserende 

informasjon ble anonymisert underveis. De transkriberte intervjuene ble lagret i Universitetet 

i Oslo sine Tjenester for sensitive data (TSD) på et område kun vi hadde tilgang til. Alle 

samtykkeerklæringene fikk en tilfeldig tallkode generert av en app (kalt Random#), og 

transkriptene ble lagret under den gitte tallkoden i TSD. En liste med tallkodene og 

pseudonymer ble også lagret i TSD. Selve samtykkeerklæringene (med tallkodene) 

oppbevarte vi i et låst skap på Psykologisk Institutt. Alt materialet vil bli slettet og makulert 

når prosjektet avsluttes høsten 2020.  

 

En vanlig oppfatning er at det å prate om sensitive temaer, som for eksempel psykisk helse, 

med personer som vanligvis anses som sårbare (f.eks. unge personer med psykiske lidelser), 

kan innebære en risiko, for eksempel ved å fremkalle sterke, negative reaksjoner. Denne 

antagelsen har imidlertid blitt utfordret og nyansert i flere studier der unge i vanskelige 

livssituasjoner har blitt intervjuet (se f.eks. Evang og Øverlien, 2015; Jansen, 2010). Jansen 

(2010) beskriver hvordan intervjusituasjonen, dersom det legges til rette for det med aktiv og 

oppmerksom lytting, heller kan gi deltakerne en opplevelse av å bli hørt og tatt på alvor. Med 

det kan også intervjusituasjonen tilby dem en posisjon som «kompetente aktører» til forskjell 

fra det mer vanlige blikket på dem som «sårbare» eller «pasienter». Vi forsøkte å møte 
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deltakerne med denne innstillingen. Alle ga uttrykk for at det var viktig at deres erfaringer ble 

lyttet til, og flere formidlet at det var godt å få en anledning til å tenke igjennom og prate om 

overgangen. Vi var likevel bevisste på (mer)ansvaret vi, som forskere, hadde for deres 

integritet i intervjusituasjonen, og sørget for å ivareta dem på ulike måter (Kvale og 

Brinkmann, 2015). Vi prøvde å være oppmerksomme på tegn til ubehag hos deltakerne 

underveis i intervjuet. Merket vi dette, valgte vi å ikke gå dypere inn i det deltakerne fortalte 

om, men heller (forsøksvis empatisk) oppsummere og skifte tema. Som oftest dreide dette seg 

om vanskelige hendelser fra fortiden. På slutten av intervjuet prøvde vi å fange opp om 

samtalen likevel hadde vært belastende ved å spørre om hvordan deltakeren hadde opplevd 

den. Alle formidlet da at det hadde vært en positiv opplevelse. Til slutt ga vi deltakerne 

kontaktinformasjonen vår slik at de kunne ta kontakt i etterkant dersom de hadde spørsmål 

eller noe ble vanskelig. Ingen valgte å benytte seg av dette. Ettersom alle var ivaretatt 

gjennom behandlingen på DPS og i kontakt med andre hjelpesystemer, tenkte vi at vår rolle i 

så fall hovedsakelig ville være å sette dem i kontakt med disse (eller svare på 

forskningsrelaterte spørsmål). 

 

Noen relevante etiske spørsmål som melder seg i analyseprosessen, er hvor dypt og kritisk 

materialet skal tolkes, og hvilken rolle deltakerne skal ha i tolkningen av utsagnene (Kvale og 

Brinkmann, 2015, s. 97). Ettersom formålet vårt er å få tak i deres subjektive forståelse av 

overgangen, har vi valgt å holde oss tett til deltakernes egne forståelser i analysen. Dermed er 

det rimelig å hevde at deltakerne vil selv kunne kjenne seg igjen i resultatene, og at 

framstillingen er i tråd med hvordan vi formidlet prosjektet vårt. Samtidig innebærer, som 

nevnt, forsøket vårt på å forstå hva de har å si om overgangen en fortolkning der målet 

samtidig er å utvide og belyse det deltakerne har å si (Smith et al., 2009). I resultatdelen har vi 

derfor valgt å synliggjøre hva som er våre og hva som er deltakernes egne fortolkninger. Vi 

bør også nevne at deltakerne fikk mulighet til å «protestere» (se Latour, 2000, s. 115) under 

intervjuet i forbindelse med at vi oppsummerte det de hadde sagt, eller sjekket ut forståelsen 

vår – noe flere også gjorde ved å korrigere eller nyansere våre tolkninger/oppsummeringer 

(f.eks. «nei, jeg mente ...»). Disse korrigeringene tok vi i betraktning i den strukturerte 

analysen. 

 

Vi vurderte at nytten ved å delta og få sine erfaringer formidlet gjennom forskning, veide opp 

for potensielle ulemper for deltakerne. En større forståelse for hvordan unge voksne opplever 
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overgangen til DPS kan forhåpentligvis bidra til å forbedre overgangen og dermed potensielt 

betingelsene for å «bli voksen» med en psykisk lidelse i vår kultur. 

 

2.7 Analyseprosessen 
 

Vi valgte å analysere materialet tematisk «på langs» og «på tvers», siden vi ønsket å 

undersøke både det som var unikt og felles for deltakernes erfaringer med overgangen (Binder 

et al., 2012; Braun og Clarke, 2006; Gulbrandsen, 2008, s. 250). Ettersom hermeneutisk 

fenomenologi er vår kunnskapsfilosofiske forankring, har vi i analysen gjennomgående 

forsøkt å balansere en grundig utforskning av deltakernes subjektive erfaringer med 

kontekstsensitive fortolkninger og refleksivitet (Binder et al., 2012). Analysen begynte 

dermed allerede under intervjuet da vi prøvde å forstå hva deltakerne hadde å si. Vi skrev 

også ned umiddelbare personlige inntrykk og reaksjoner etter intervjuene, underveis i 

transkripsjonen og etter transkripsjonen. Der og i samtale med hverandre (og med veilederen 

vår) kommenterte vi likheter og forskjeller vi hadde lagt merke til mellom deltakerne. Sånn 

ble det for eksempel tydelig for oss at deltakernes oppfatning av foreldreinvolvering brøt med 

de nevnte antakelsene våre. I tillegg ble vi blant annet klar over at vi hadde en ganske annen 

oppfatning av psykologrollen, langt mer konvensjonell, enn de fleste deltakerne, noe som 

iblant gjorde det vanskelig å være ordentlig åpen for deres forståelse. For eksempel var det 

vanskelig å ikke føle seg truffet under intervjuet da de kritiserte (eller for å si det med Latour 

(2000): protesterte mot!) psykologutdanningen vår og det de oppfattet som typiske 

psykologer. Vi tror og håper at vi likevel – ved at vi ble bevisst på holdningene våre – klarte å 

nærme oss deres forståelse i den delen av analysen der «psykologrollen» ble relevant. 

 

2.7.1 Transkribering. Da vi ønsket å fokusere på og forstå meningen til det som ble 

sagt, det vil si heller hva som ble sagt enn hvordan (f.eks. språklig stil og sosialt samspill), 

valgte vi å skrive ned alt deltakerne sa under transkriberingen (verbatim), men lett omforme 

det til en mer skriftlig og sammenhengende stil (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 208). Vi 

transkriberte våre egne intervjuer (fem hver) og brukte det anbefalte tegnsettingssystemet til 

Magnusson og Marecek (2015, s. 81). Fremtredende nonverbale uttrykk som latter, sukk, 

gestikulering og følelsesuttrykk (f.eks. oppgitthet og ironi), inkludert fakter og kroppsspråk 

som vi la merke til i intervjuet, kommenterte vi i parentes ettersom disse uttrykkene ofte var 

nødvendige for å forstå meningen eller innholdet i det deltakerne formidlet. Intervjuene varte 
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mellom 43 og 90 minutter (oftest rundt en time), og resulterte i cirka 200 sider med 

transkribert materiale. 

 

2.7.2 Tekstkondensering. Etter transkriberingen leste vi begge hele materialet slik at 

vi kunne bli bedre kjent med det og få en (foreløpig) forståelse av helheten. Deretter benyttet 

vi oss av tekstkondensering der vi markerte og valgte ut de delene av transkriptene som var 

relevante for forskningsspørsmålet vårt (Malterud, 2017). Her definerte vi «overgangen» 

bredt, informert av eksisterende litteratur og av vår foreløpige forståelse. En ting vi fort la 

merke til var at deltakerne når de så tilbake på erfaringene sine i intervjuet, ofte kontrasterte 

BUP og DPS før vi hadde etterspurt dette. Vi inkluderte derfor alle beskrivelser av BUP, DPS 

og den administrative overgangen. Det var kun mindre deler av hvert intervju som ble utelatt 

– hovedsakelig innledende og avsluttende deler der vi pratet om deltakernes bosituasjon, 

fremtidsplaner og lignende, samt deler der deltakerne fortalte detaljert om hendelser fra 

fortiden som ikke var relaterte til forskningsspørsmålet vårt og innebar en risiko for 

gjenkjennelse. Dette gjorde vi hver for oss. Som oftest sammenfalt kondenseringene, men 

hvis en av oss hadde markert noe mer, valgte vi å innlemme utdraget for å beholde en viss 

bredde i materialet. 

 

2.7.3 Koding av materialet. Etter kondenseringen limte vi hvert enkelt kondenserte 

intervju inn i et Excel-dokument og leste på nytt hver for oss mens vi noterte ned et 

meningsbeskrivende ord eller en setning i kolonnen ved siden av hvert utsagn (f.eks. 

meningskoder) (Binder et al., 2012). Større utsagn som vi tenkte at omhandlet flere ulike 

aspekter ved deltakernes subjektive erfaringer, valgte vi å dele opp i mindre utsagn, for så å 

«kode» disse, slik Kvale og Brinkmann (2015) beskriver. En fremgangsmåte med koding og 

oppstykking av større utsagn innebærer riktignok en dekontekstualisering av utsagnene, men 

gjør til gjengjeld det mulig å senere løfte frem og nærlese de delene av materialet som har noe 

til felles (Malterud, 2001).  

 

Etter at vi begge hadde kodet alt materialet, møttes vi for å sammenlikne kodene. Kodene var 

som oftest overlappende, men ordlyden kunne variere. Ved uenighet argumenterte vi for og 

imot ulike forståelser av utsagnet. I argumentasjonen var det som regel nyttig å gå tilbake til 

de opprinnelige transkriptene for å få med konteksten for utsagnet. I tillegg argumenterte vi 

med utgangspunkt i den forståelsen vi hittil hadde opparbeidet oss av den enkelte og helheten. 

Vi gikk frem på samme måte da vi skulle utarbeide og bli enige om temaer «på tvers» og «på 
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langs». Gjennomgående forsøkte vi å være kritiske til våre egne tolkninger, ofte i form av at 

en av oss inntok rollen som «djevelens advokat» og prøvde å «falsifisere» tolkningene. Denne 

fremgangsmåten med rasjonell argumentasjon er i tråd med hvordan Ricoeur (1971, s. 549-

550) mener vi kan unnslippe selvbekreftende hermeneutiske sirkler. Mer generelt omtaler 

Kvale og Brinkmann (2015, s. 282-283) dette som «kommunikativ validering», som viser til 

at «kunnskapskrav overprøves i dialog» mellom for eksempel forskere.  

 

 2.7.4 «På langs»: Etablering av temaer og sammendrag for hver deltaker. For å 

få frem og forstå «sammenhenger og brudd» i den enkeltes erfaringer med overgangen 

analyserte vi først intervjuene «på langs» (Gulbrandsen, 2008, s. 250). I denne fasen arbeidet 

vi sammen med å sortere kodene inn i kategorier/temaer for hver deltaker. Disse kategoriene 

dannet igjen grunnlaget for mer abstraherte beskrivelser (av hvert tema) og et sammendrag av 

den enkeltes overgang. Vi forsøkte å forstå hver enkelt deltaker ved å ta utgangspunkt i 

følgende analysespørsmål: Hva prøver han/hun å få til under overgangen fra BUP til DPS? 

Hvordan går hun/han frem for å få til dette? Disse spørsmålene hjalp oss å fokusere på den 

enkelte som en situert og meningsskapende aktør under overgangen (Magnusson og Marecek, 

2015). 

 

2.7.5 «På tvers»: Etablering av felles temaer og undertemaer. Etter at vi hadde fått 

en grundigere og mer stabil forståelse av hver deltaker, begynte vi å analysere materialet «på 

tvers» – det vil si foreta sammenlikninger mellom deltakerne for å få tak på likheter og 

forskjeller (Gulbrandsen, 2008, s. 250). Vi grupperte lignende utsagn basert på 

kodene/kategoriene fra de langsgående analysene, og disse grupperingene (med de abstraherte 

beskrivelsene) dannet utgangspunktet for potensielle temaer. Vi ønsket at temaene skulle 

dekke noe som gjaldt alle eller nesten alle, at de skulle være relativt distinkte, 

sammenhengende og nyanserte, men uten å ha noen indre motsetninger (Braun og Clarke, 

2006). Generelt var dette en tidkrevende og iterativ prosess der vi bevegde oss mye frem og 

tilbake mellom transkriptene og temaoversiktene. Samtidig ga sammenlikningene oss en enda 

bedre forståelse av utsagn som tilsynelatende besto av mer overflatiske eller tynne 

beskrivelser siden vi kunne fortolke disse i lys av lignende utsagn hos mer «veltartikulerte» 

deltakere (Kirkevold og Bergland, 2007; Sørensen, Råbu, Wilberg og Berthelsen, 2019). 

 

Under fortolkningen og beskrivelsene av temaene gikk vi ofte helt tilbake til de ukondenserte 

transkriptene for å sikre at tolkningene våre fortsatt var forenlige med konteksten for 
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utsagnene (inkl. formen på samtalen før og etter utsagnet i intervjuet) og deltakernes egne 

forståelser (Malterud, 2001). Denne delen av analysen innebar derfor en rekontekstualisering 

der vi igjen forsøkte å forstå funnene innenfor en større referanseramme (Kvale og 

Brinkmann, 2015, s. 234). Vi valgte titler på temaene som kommuniserer funnene våre og 

deltakernes subjektive opplevelser, slik vi endte opp med å forstå dem. Denne måten å 

formidle resultater på styrker overførbarheten til andre settinger (Sandelowski og Leeman, 

2012). 

 

2.8 Kredibilitetssjekker  
 

Gjennom undersøkelsesprosessen har vi foretatt flere kredibilitetssjekker (Elliott et al., 1999).  

Underveis i intervjuene sjekket vi ut forståelsen vår ved innimellom å oppsummere og spørre 

deltakerne om vi hadde forstått det de sa riktig, som anbefalt av Kvale og Brinkmann (2015). 

Deltakerne fikk i tillegg mulighet til å legge til informasjon mot slutten av intervjuet. Flere 

valgte da å fortelle om noe vi ikke hadde kommet inn på i løpet av intervjuet, eller kom med 

andre innspill, kommentarer og spørsmål til oss. Etter analysen leste vi igjennom alle de 

ukondenserte transkriptene på nytt hver for oss. Dette førte til noen mindre justeringer og 

endringer av temaene. Til slutt kontaktet vi også Forandringsfabrikken fordi vi ønsket å 

benytte oss av «medlemsvalidering» (Elliott et al., 1999), dvs. sjekke ut funnene våre med 

andre personer som hadde vært igjennom overgangen. Forandringsfabrikken hadde dessverre 

ikke mulighet til å hjelpe oss med dette.  
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3. Resultater 
 

I det følgende vil vi presentere analyseresultatene som vi utledet fra det overordnede 

forskningsspørsmålet vårt: Hvordan erfarer og forstår unge voksne overgangen fra BUP til 

DPS? I analysen kom vi frem til ett overordnet tema og fire hovedtemaer, hvorav tre har 

undertemaer, vist i tabell 3.1. Kolonnen til høyre i tabellen viser hvor mange deltakere temaet 

gjelder for. Selv om vi har valgt å formidle deltakernes erfaringer i adskilte temaer, kan ikke 

erfaringene som blir beskrevet i de ulike temaene forstås som helt uavhengig av hverandre, 

verken i fremstillingen her eller i deltakernes liv. I gjennomgangen av resultatene bruker vi 

betegnelsen alle når temaet er generelt, det vil si at alle deltakerne eller alle utenom én, 

beskrev fenomenet. Mange/de fleste indikerer at halvparten eller flere (5-8) beskrev 

fenomenet, mens noen refererer til to eller flere (2-4). Dette er i tråd med anbefalingen til Hill 

og kollegaer (2005), og er nyttig for å få frem variasjonen i materialet vårt. Sitater er rettet 

språklig for økt leservennlighet og for å bevare anonymitet, men vi har likevel valgt å beholde 

noen språklige særegenheter for å løfte frem de ulike stemmene. Vi bruker (…) for å indikere 

at vi har tatt noe ut av teksten, [] for å markere ord vi har satt inn i teksten, og ‘’ for å markere 

når deltakerne siterer seg selv eller andre.  

 

Temaer og undertemaer Gjelder for 

1.0 Jeg trenger et eget sted sammen med en trygg voksen Alle 

2.0 Jeg strever med tillit Alle 

2.1 Jeg syntes det var skummelt å begynne på nytt Mange 

2.2 Jeg trenger trygghet for å dele Mange 

3.0 Jeg trenger avstand fra foreldrene mine Alle 

3.1 Uten foreldrene mine kan jeg endelig snakke fritt og åpent Alle 

3.2 Jeg prøver å ikke såre foreldrene mine Noen 

4.0 Jeg trenger å jobbe med det som betyr noe for meg Alle 

5.0 Jeg lurer på om jeg er voksen nå Alle 

5.1 Er jeg voksen nok nå til å ta ansvar for meg selv? Mange 

5.2 Det er godt å være stor nok til å bestemme mer Mange 

Oversikt over resultater 

Tabell 3.1 
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3.1 Jeg trenger et eget sted sammen med en trygg voksen 
 

Jeg trenger et eget sted sammen med en trygg voksen er det overordnede temaet for 

deltakernes beskrivelser av overgangen til DPS. Temaet gjenspeiler alle deltakernes forsøk på 

å få eller oppnå et «eget sted» på DPS, noe de følte at de av ulike grunner ikke hadde fått på 

BUP. For deltakerne er dette et sted uten foreldre. I tillegg uttrykte alle et ønske om og behov 

for et sted hvor de kunne bli møtt av en trygg voksen ut ifra det de selv opplevde at de trengte 

nå, og for å kunne klare seg på egen hånd i fremtiden, som en (ung) «voksen» på linje med 

andre jevnaldrende. De så på dette «stedet» som en forutsetning for å kunne få den hjelpen de 

fortsatt hadde behov for også etter overgangen. 

 

3.2 Jeg strever med tillit  
 

Det første hovedtemaet har vi kalt Jeg strever med tillit. Temaet bygger på utsagn fra alle 

deltakerne der de forteller at de syntes det var vanskelig å stole på en ny behandler i en ukjent 

behandlingskontekst. Samtidig så de ut til å lengte etter en behandler som innga tillit og som 

de kunne åpne seg for. Temaet består derfor av følgende to undertemaer: Jeg syntes det var 

skummelt å begynne på nytt og Jeg trenger trygghet for å dele.  

 

3.2.1 Jeg syntes det var skummelt å begynne på nytt. Mange av deltakerne fortalte 

at de strevde med tillit til voksne, og forklarte dette med vonde barndomserfaringer der 

voksne ikke hadde vært til å stole på: «Jeg lærte i barnehagen at jeg ikke kan stole på voksne» 

(Martin). Deltakernes beskrivelser av hvilke forventninger de hadde til den nye behandleren, 

der ord som «skremmende», «skeptisk», «forferdelig» og «redd» preger utsagnene, synes å 

gjenspeile disse vanskene: «Jeg ble veldig redd for hva psykologen tenkte om meg, hva 

kommer du til å gjøre mot meg, kommer du til å sette meg på mer medisiner. Så da var jeg 

veldig redd» (Sofie). Sofie, i likhet med flere andre, hadde også opplevd tillitsbrudd i 

behandlingen på BUP. For Sofie dreide dette seg om tvangsbruk som hun hadde opplevd som 

overgrep. Overgangen til DPS krevde følgelig at hun og de andre måtte trosse sin egen følelse 

av utrygghet ovenfor andre for å få den hjelpen de opplevde at de trengte: «Jeg tror jeg var 

redd, men samtidig så trengte jeg hjelp» (Sofie).  

 

Noen pratet om at tidlig tematisering av overgangen i behandlingen, mer informasjon om DPS 

og flere overføringsmøter med både behandleren fra BUP og DPS ville gjort overgangen 
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«jevnere og mer trygg» (Martin). Dette gjaldt særlig de to deltakerne som fikk avslag på den 

første henvisningen fra BUP til DPS. De beskrev en vanskelig ventetid uten behandling da de 

følte seg alene og sviktet av behandlingssystemene. For Martin var imidlertid overgangen 

utrygg fordi den kom uventet; mot slutten av den faste timen hans på BUP hadde han plutselig 

fått beskjed fra behandleren sin om å møte opp på DPS neste gang han skulle ha time: 

 

Da jeg ble atten år så hadde jeg gått to måneder på BUP, og plutselig så sa hun ‘neste 

gang skal du over til DPS’. Jeg bare: ‘HÆ, hvor er det?’ (...) Alt var veldig usikkert. 

Jeg visste egentlig ingenting. (Martin) 

 

Selv om Martin var klar over at han etterhvert kom til å bli henvist til DPS, var han likevel 

ikke sikker på når han ble ansett som «voksen» på BUP. Overgangen hadde ikke blitt 

tematisert av behandleren selv om Martin hadde fylt atten år.  

 

I motsetning til Martins erfaring, fortalte noen deltakere at behandleren tidlig (omtrent et halvt 

år i forveien) hadde begynt å prate om overgangen til DPS og avslutningen på BUP. At de 

fikk arbeidet med disse temaene og forventningene sine til overgangen sammen med en 

behandler de var trygge på, i tillegg til at de hadde overføringsmøter, gjorde overgangen litt 

lettere. Likevel var ikke det nok til å ta bort utryggheten i møte med den nye behandleren: 

 

Jeg hadde den usikkerheten på folk og på mennesker. For jeg var redd for at det skulle 

være vondt. (...) Så selvfølgelig var det skremmende å skulle gå inn i noe helt nytt og 

si alt sammen som faktisk skjer og som har skjedd til en helt fremmed person. Det var 

liksom det som var skremmende. (Stine) 

 

Bare tanken på å måtte fortelle historien sin på nytt var altså for noen, som for eksempel hos 

Stine i sitatet over, forbundet med en sterk redsel for hvordan de selv og/eller den nye 

behandleren kom til å reagere. For en av deltakerne ble imidlertid tilliten til den tidligere 

behandleren på BUP avgjørende for at hun ville gi den nye behandleren på DPS en sjanse, 

selv om hun først hadde vært avventende under overføringsmøtet:  

 

Jeg gikk jo inn dit med en sånn skepsis. Jeg synes jo det er litt skummelt å møte nye 

folk. Som i hvert fall skal prøve å snakke om ting som har skjedd og sånt. Så ja, det 

var litt skummelt, men det var litt fint for hun gamle behandleren min var med. (…) 
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Ja, hun var sånn, ‘men Pernille, du må gi det en sjanse da, selv om jeg skjønner at det 

er kjipt og det er kjipt for meg også’. Da gjorde jeg det, bare på grunn av at hun sa det. 

(Pernille) 

 

I likhet med Pernille, beskrev to andre deltakere at de også forsøkte å håndtere usikkerheten 

sin under overgangen ved å støtte seg på voksne de allerede stolte på. For eksempel hadde 

Victoria med seg en «trygghetsperson», en voksen hun stolte på utenfor BUP, første gang på 

DPS: «Hvis jeg på en måte ikke ville si noe, så kunne jeg se på henne [så hun kunne ta over]» 

(Victoria). Det så dermed ut til at opparbeidet tillit på BUP, men også andre steder, kunne 

brukes som en ressurs ved oppstart på DPS.  

 

3.2.2 Jeg trenger trygghet for å dele. Alle deltakerne uttrykte et sterkt behov for 

trygghet. Deltakernes ønske om trygghet kan forstås som et generelt behov som de hadde 

både på BUP og DPS. I deltakernes beskrivelser fremstår trygghet som en opplevelse av å 

kunne være åpne og ærlige om hvordan de har det og fortsatt bli tålt: 

 

Jeg er veldig trygg på den behandleren jeg har nå, så da er det trygt å prate om alt. Da 

vet jeg at jeg kan si det sånn som det er, uten å gjemme det, og uten å gjemme meg. 

(Stine) 

 

Deltakerne trakk frem tid som en viktig forutsetning for å kunne bli trygge og dermed være 

oppriktige: «Jeg fikk liksom aldri tid til å egentlig bli trygg på dem. Ikke trygg nok til å 

liksom fortelle om det som egentlig var vanskelig da» (Vilde). En annen deltaker fortalte at 

hun av samme grunn ikke fikk formidlet alvorligheten av vanskene sine, og forløpet på DPS 

ble dermed avsluttet. Mange opplevde at de hadde bedre tid på BUP enn på DPS: «Spesielt i 

‘voksen’, så er det sånn at de ikke har tid til å bli kjent med deg. Så da blir det mye mer 

utrygt» (Sofie). Elias, derimot, opplevde at behandleren tok seg god tid innledningsvis til å bli 

kjent med ham, og føler seg ivaretatt på DPS.  

 

Behandlerens fremtoning og væremåte syntes også å være viktig for deltakernes opplevelse av 

trygghet: «Det beste for å åpne opp og være ærlig er når man møtes som menneske til 

menneske. (...) Jeg merker fort hvis det er en rolle» (Sofie). For å kunne dele trygt fortalte 

mange av deltakerne at de trengte å bli møtt av en «medmenneskelig» behandler, til forskjell 

fra å bli møtt av en med et «stenansikt» eller en «robot», noe flere hadde opplevd på både 
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BUP og DPS. Flertallet beskrev likevel en tydelig kontrast mellom et varmere og tryggere 

BUP og et kaldere og hardere DPS.  

 

Deltakerne hadde imidlertid til dels varierte oppfatninger av hva som kjennetegnet en 

medmenneskelig behandler. Noen vektla først og fremst genuinitet (ekthet), en som tør å vise 

følelser og la seg påvirke i møte med deltakernes egne sårbarhet:  

 

Jeg trengte noen som delte av seg og viste at de ennå var et menneske. At de ikke var 

perfekte. Jeg trengte noen som viste meg hvem de var, tok av seg maska, så jeg kunne 

bli trygg på dem. (Martin) 

 

Andre beskrev en medmenneskelig behandler som en som (også) kunne fortelle om og dele 

fra sitt eget liv, og viste til eksempler fra behandlingsrelasjoner på BUP eller DPS hvor de 

hadde verdsatt eller savnet dette. Eksemplene tyder imidlertid på at de verken trengte eller 

ønsket at behandleren skulle dele «sine indre sorger». Istedenfor dreide det seg om å få vite 

mer trivielle ting, slik som om behandleren har en hund eller få se på mobildekselet til 

behandleren, «bare så man skjønner at det er en person man sitter og snakker med» (Vilde). 

Samlet kan dette forstås som et ønske om mer gjensidighet og autentisitet i 

behandlingsrelasjonen. For at de skal bli trygge og dermed kunne dele, må behandleren som 

person også by på seg selv. Dette involverte i tillegg humor og latter i behandlingssituasjonen.  

 

I noen av deltakernes beskrivelser syntes det likevel å være en hårfin balanse mellom ønsket 

om autentisitet og gjensidighet og et syn på behandleren som en slags foreldrefigur, som for 

eksempel skal vise omsorg (klemme) og være tilgjengelig utover ordinær arbeidstid og 

ordinære arbeidsoppgaver. For én var dette først og fremst et tema i forbindelse med en 

generell kritikk av rammer for behandling i psykisk helsevern.  

 

Noen reflekterte samtidig over hvordan egne holdninger eller (mangel på) erfaringer gjorde 

det vanskelig å bli trygg. En deltaker, for eksempel, fortalte at det tar tid å bli trygg fordi hun 

ikke er vant til å prate om følelser. Pernille skjønte også at det kunne ta tid, siden hun hadde 

gode grunner til å være skeptisk, men ser samtidig ut til å være åpen for at skepsisen er en 

holdning som kan forandres: «Så kanskje lære det også da, at det ikke er farlig, egentlig. Jeg 

kan jo sitte og dele sånn her [i intervjuet], men det føles ikke like skummelt som når jeg sitter 
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på DPS og skal snakke» (Pernille). Hos disse fremsto etableringen av trygghet og tillit i større 

grad som et gjensidig, om enn tidkrevende, prosjekt i behandlingsrelasjonen. 

 

3.3 Jeg trenger avstand fra foreldrene mine 
 

Dette temaet har vi kalt Jeg trenger avstand fra foreldrene mine. Temaet bygger på alle 

deltakernes negative erfaringer med foreldrenes involvering i behandlingen på BUP og 

forandringen de opplevde i forbindelse med overgangen til DPS. Samtidig syntes noen å 

formidle et ønske om å ivareta foreldrene når de begynte å sette grenser for involveringen 

deres. Temaet består derfor av følgende undertemaer: Uten foreldrene mine kan jeg endelig 

snakke fritt og åpent og Jeg prøver å ikke såre foreldrene mine.  

 

3.3.1 Uten foreldrene mine kan jeg endelig snakke fritt og åpent. Alle deltakerne 

beskrev, på ulike måter, hvordan foreldrenes tilstedeværelse i behandlingen på BUP gjorde 

det vanskelig for dem å fortelle fritt og åpent. Mange opplevde derfor at det var forløsende 

når foreldrene ikke lenger måtte være involvert i behandlingen på DPS.  

 

Noen deltakere fortalte at de ikke turte å være åpne om situasjonen sin når foreldrene deltok i 

behandlingen på BUP, fordi de var redde for foreldrene sine og anså dem som en sentral årsak 

til at de strevde: «For jeg turte aldri å si det jeg var mest redd for på den tiden, fordi moren 

min var til stede. Jeg kunne ikke akkurat snakke om moren min» (Stine). For noen var dette et 

problem selv om foreldrene ikke var med i timene, fordi informasjonen uansett ble 

videreformidlet. Dette gjorde det dessuten vanskelig å stole på behandleren: «For det var 

liksom sånn, jeg vet ikke om jeg kan stole på at det jeg sier til deg nå, blir her i rommet» 

(Elias). En fortalte i tillegg at foreldrene truet henne til å ikke avsløre voldelige hendelser 

hjemme. Dermed fikk hun ikke fortalt om det hun ville fortelle om.  

 

Andre kviet seg også for å åpne seg under behandlingen på BUP, selv om foreldrene ikke ble 

ansett som en del av vanskene deres, fordi de ikke hadde oversikt over hvem som fikk vite om 

det de fortalte: «Jeg husker jeg vegret meg for å si ting hvis jeg ikke visste hvor det gikk» 

(Leonora). I mangel på kontroll ble det å holde tilbake informasjon derfor en løsning mange 

tydde til. Flere skulle ønske at de fikk være med på å bestemme hva foreldrene skulle få vite 

av BUP: «Jeg skulle ønske jeg hadde hatt muligheten til å sette meg ned og blitt enig med 

psykologen om hva den kan si videre til mamma og pappa» (Elias). 
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Når deltakerne fortalte om foreldrenes involvering i behandlingen på BUP, formidlet de med 

andre ord en opplevelse av avmakt/utrygghet og av å være tilsidesatt. Mange opplevde at 

BUP prioriterte foreldrene deres fremfor dem. En lurte på om BUP i større grad var til for å 

hjelpe foreldrene enn barna. For alle ble overgangen til DPS en anledning og mulighet til å 

forandre denne situasjonen. Nå fikk de bestemme om og hvordan foreldrene skulle involveres 

i behandlingen.  

 

Denne endringen syntes å være etterlengtet av alle deltakerne. Flere fortalte om at det gjorde 

det mulig å endelig åpne opp:  

 

Det har på en måte vært mitt sted, og det er jeg veldig glad for. Der kan jeg snakke 

fritt og åpent, og det er ingen som har noe kontakt med familien eller venner. Det er 

også en trygghet å vite at det er mitt sted. (Agnete) 

 

Fraværet av foreldrene ga Agnete den tryggheten hun trengte for å fortelle åpent. Hun følte at 

hun hadde fått et «eget sted». I likhet med dette beskrev andre en opplevelse av å være 

midtpunktet i behandlingen på DPS. Spesielt for én ble overgangen avgjørende. Han fortalte 

at da han skjønte at foreldrene ikke trengte å være involvert på DPS, bestemte han seg for å 

fortsette i behandling istedenfor å slutte. I dag ser han på dette som grunnen til at han fortsatt 

lever. I likhet med flere andre beskrev han at foreldrene hans ikke lenger er et hinder for at 

han kan snakke om det han er opptatt av i behandlingen: 

 

Psykologen sier ingenting hjem. For foreldrene mine har ikke ansvar. Og da kan jeg 

være mer ærlig om hva det er som skjer i liv mitt, da. Og jeg føler, og vet, at hun sier 

ingenting videre uten at hun har pratet med meg først (...). Samtaleterapi for meg nå er 

en trygghet. For jeg kan prate om det som jeg mener er viktig, uten at en eller annen 

skal komme å si ‘sa du det i timen i dag’ liksom. (Elias) 

 

Å ha sitt «eget sted» på DPS var imidlertid ikke ensbetydende med å skulle klare seg helt på 

egen hånd i behandlingen. Flere av deltakerne, inkludert Elias i sitatet over, valgte for 

eksempel å involvere andre voksne som de stolte på. 
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3.3.2 Jeg prøver å ikke såre foreldrene mine. Selv om alle deltakerne ønsket mindre 

foreldreinvolvering ved overgangen til DPS, formidlet noen samtidig et behov for å ivareta og 

ikke såre foreldrene sine når de satte grenser for deres involvering.  

 

Noen ønsket behandling uten foreldrenes deltakelse fordi de var redd for at foreldrene ville bli 

såret og lei seg dersom de fikk høre hvordan de hadde det: «Jeg var forberedt på å kjøre på, 

men jeg ville ikke gjøre mamma vondt. Så da sakket jeg veldig ned og sa ikke de tingene som 

var viktige» (Martin). Leonora var spesielt opptatt av å fremheve at hun ikke trengte avstand 

til faren sin fordi han var «jævlig», men fordi hun ønsket å skåne ham: 

 

Fordi for meg er pappa verdens beste pappa, og jeg har et kjempegodt forhold til han. 

Men det betyr på en måte ikke at jeg hadde lyst til at han skulle vite alt. (…) For jeg 

var veldig redd for å såre han eller bekymre han og sånt.  

 

Samtidig var noen redde for at det å sette en grense ovenfor foreldrene skulle såre dem. Det 

gjorde det utfordrende å sette grensen. En fortalte at det ble særlig vanskelig når moren var til 

stede da hun ba om avstand, og hun måtte se reaksjonen hennes: 

 

Nei, jeg ville jo prate alene da. Men jeg turte ikke å si det, for jeg hadde ikke lyst til å 

såre mamma heller. For de spurte noen ganger sånn, ‘ja, vil du prate alene?’. Men så 

ser jeg mamma sitte der, og da ble jeg sånn ‘hm, nei da, det går bra.’ (…) Men jeg 

føler liksom ikke at jeg kan utestenge henne fra alt, på en måte, siden det vet jeg at hun 

syns er veldig vanskelig. (Pernille) 

 

På DPS, der de selv bestemte og kunne sette grenser, syntes deltakerne på ulike måter å 

balansere foreldrenes ønske om å delta og egne ønsker om avstand. En fortalte for eksempel 

at foreldrene kunne få vite at han gikk i behandling på DPS, men at han ikke ville at de skulle 

være med i timene. Én lot foreldrene delta på møter, men bestemte selv når og hvordan. Mens 

en annen deltaker strevde med å vite hvor mye hun skulle svare på foreldrenes spørsmål om 

behandlingen, eller om hun kunne unngå å svare. En deltaker fortalte likevel hvor godt hun 

opplevde det var å kunne prate med foreldrene sine om det hun jobbet med i terapien, selv om 

de ikke var med i timene. Ønsket om grenser virket ikke for henne å være uforenlig med å 

være åpen med foreldrene om behandlingen.  
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3.4 Jeg trenger å jobbe med det som betyr noe for meg 
 

Det tredje hovedtemaet har vi kalt «Jeg trenger å jobbe med det som betyr noe for meg». Alle 

deltakerne syntes å formidle et behov for å komme til orde med og jobbe ut fra sine egne 

opplevelser av hva som er vanskelig. Her har vi samlet og abstrahert utsagn der deltakerne 

med utgangspunkt i erfaringene sine på BUP og DPS fortalte om hvordan dette behovet ble 

møtt og hva som opplevdes som hindringer. De fleste opplevde at de i større grad ble møtt på 

dette behovet på DPS enn på BUP. 

 

Alle deltakerne formidlet et behov for å jobbe med årsakene til vanskene deres og ikke bare 

symptomer som knyttet seg til spesifikke diagnoser. Diagnosen eller symptomene ble av 

deltakerne ikke oppfattet som en tilstrekkelig forklaring på problemene deres. Når 

behandlingen på BUP rettet seg mot symptomer, som også ble omtalt som et «her-og-nå-

fokus», følte alle at de ikke fikk hjelp til å håndtere det de «egentlig» strevde med, det som lå 

bak og gjorde vondt: «På BUP så handlet nesten hele behandlingen om mat og vekt, man kom 

aldri helt inn til kjernen i hvorfor jeg egentlig sleit med mat» (Sofie). BUPs vektlegging av 

symptomer bidro dessuten til at deltakerne følte de måtte «bruke» symptomene til å vise at de 

fortsatt trengte hjelp, noe en deltaker beskriver her: «Med en gang det gikk bedre, så begynte 

de å foreslå at jeg skulle gå der mindre og sånt. Da begynte jeg å slite med andre ting» 

(Leonora). Med andre ord, da symptomene Leonora ble behandlet for ble dempet, mente BUP 

at hun kunne avsluttes. Dette førte til at nye symptomer dukket opp, siden hun følte hun 

fortsatt ikke hadde fått hjelp med årsaken til at hun hadde det vanskelig. Selv om 

symptomfokuset hos noen hindret en forverring av deres situasjon, opplevde likevel de fleste 

fokuset i behandlingen på BUP som lite relevant for det de ønsket å jobbe med.  

 

I kontrast til erfaringene fra BUP fortalte mange at de på DPS endelig fikk mulighet til å 

jobbe i «dybden» med det de opplevde var viktig. For de fleste var dette ensbetydende med å 

bearbeide vonde oppveksterfaringer:  

 

Det jeg trengte var kanskje å bearbeide litt ting fra oppveksten, spesielt da jeg bodde 

hjemme. (...) Jeg hadde jo opplevd ganske mange ting, og når man ikke snakker om 

det, så blir det liksom samla, ikke sant? (Victoria)  

 



 37 

Flere andre fortalte om vanskelige hjemmeforhold, fysiske, psykiske og seksuelle overgrep og 

mobbing. Selv om mange skulle ønske at de kunne prate om dette allerede på BUP, syntes 

imidlertid én deltaker å ha en oppfatning av at det først er på DPS, med kaoset fra 

barndommen på avstand, at hun faktisk er i stand til å jobbe med det: «[Jeg] tenker at det jeg 

får til og det jeg har med psykologen min nå, hadde det nok ikke i samme grad vært rom for 

da. Med tanke på alt som var i livet og sånt» (Leonora). En annen deltaker syntes derimot at 

det var utfordrende å arbeide med fortiden samtidig som hun sto midt i en krevende overgang 

til voksenlivet: «(...) Når jeg samtidig må jobbe med hvorfor jeg hadde det vondt som barn, 

samtidig som jeg begynner å få problemer med voksenlivet, da blir jo alt bare en stor haug og 

det blir vanskeligere å takle» (Agnete).  

 

Noen av deltakerne opplevde imidlertid at journalen fra BUP kom i veien for å kunne 

formulere det de syntes var vanskelig eller ville konsentrere seg om overfor behandleren. En 

fortalte for eksempel at behandleren var mer opptatt av det som sto i journalen enn det hun 

selv ønsket å prate om: «Og så gikk jeg til henne, og hun hadde selvfølgelig også lest 

journalen min, (...) så hun var kun interessert i de tingene jeg var ferdig med. (...) Det var ikke 

det jeg hadde behov for å prate om» (Sofie). Sofie prøvde å formidle behovene sine, men 

opplevde ikke å bli møtt på disse. I motsetning til dette fortalte Elias at han fikk komme til 

orde med historien sin uten å føle seg forhåndsvurdert. Dette var fordi behandleren hadde 

ventet med å lese journalen til etter at han hadde fått presentert situasjonen sin: «Så det at jeg 

da fikk muligheten til å si min historie, gjorde overgangen mye bedre» (Elias).  

 

Noen opplevde at diagnostisering på DPS ble prioritert fremfor at de kunne snakke fritt om 

vanskene sine. For en deltaker var problemet at hun ikke oppnådde kriteriene for diagnose 

fordi hun strevde med å være åpen om vanskene sine med en gang. Dermed fikk hun heller 

ikke noe tilbud om behandling, selv om hun mente at hun trengte hjelp:   

 

Jeg skjønner ikke hvorfor de måtte sette en diagnose. Jeg hadde det vanskelig, jeg var 

lei meg. Barnevernet kunne bekrefte det. Alle rundt meg bekreftet at jeg hadde behov 

for hjelp. Mens de måtte liksom tydeligvis finne en spesifikk diagnose der og da, før vi 

begynte å snakke om hva som var vondt og hva som var vanskelig for meg. (Victoria) 
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Andre var redde for at diagnoser de oppfattet som alvorlige ville definere dem i uoverskuelig 

fremtid, og uttrykte et sterkt ønske om å få en anledning til å prate om problemene sine uten å 

bli sykeliggjort: 

 

Altså, jeg kan leve med post-traumatisk stresslidelse, det kan jeg leve med. Den forstår 

jeg jo. Men personlighetsforstyrrelse, jeg vet ikke helt hva det er. Men ja. Men jeg ser 

ikke på meg selv som en sinnsforvirret person. [Jeg ser på meg selv som] en som 

kanskje trenger å prate om ting som har vært vanskelig. Uten at det skal være så farlig 

å prate om det. Uten å sette en diagnose på det. (Stine)  

 

Ved flere tilfeller måtte deltakerne korrigere ordene de brukte for å beskrive seg selv i 

forbindelse med dette. Deltakerne kunne for eksempel først omtale seg selv som syk, for så å 

trekke det tilbake:  

 

I perioder så har jeg hatt lyst til å gi opp, og tenkt at jeg kommer aldri til å bli frisk. 

Men jeg har jo egentlig aldri vært syk. Det har bare vært ting jeg har trengt å snakke 

om. (Agnete)  

 

Dette kan tyde på et behov for å distansere seg fra sykeliggjørende språk, men at noe slikt er 

krevende. Kanskje går det også an å tolke behovet for å snakke om det som «egentlig gjorde 

vondt» som et slags alternativ til sykeliggjøring, fordi det flytter fokuset vekk fra symptomer 

og diagnoser og over på personens egen historie: 

 

Jeg syntes det var ganske unyttig at de så på meg som om det var meg det var noe 

veldig galt med. (...) Jeg følte at de ikke helt så på de andre faktorene, at det kanskje 

ikke bare var den der ‘kjemiske ubalansen’ liksom. At kanskje, ja, det har jeg funnet ut 

nå i ettertid [på DPS], at barndommen min egentlig var ganske vond. At 

skolehverdagen min var veldig vanskelig. Så da var det på en måte ikke så rart, tenker 

jeg da, at jeg fikk det så vanskelig. (Vilde)  

 

3.5 Jeg lurer på om jeg er voksen nå  
 
Temaet Jeg lurer på om jeg er voksen nok nå bygger på deltakernes beskrivelser av å gå fra å 

bli behandlet som «barn» på BUP til å bli behandlet som «voksen» på DPS. Temaet har 
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følgende to undertemaer: Er jeg voksen nok nå til å ta ansvar for meg selv? og Det er godt å 

være stor nok til å bestemme mer. 

 

  3.5.1 Er jeg voksen nok nå til å ta ansvar for meg selv? Alle beskrev en generell 

kontrast mellom selvstendighet (å ta ansvar for seg selv) og avhengighet (å bli passet på), en 

kontrast som ofte ble sidestilt med forholdet mellom å være og bli behandlet som «voksen» 

og «barn» på henholdsvis DPS og BUP: «På BUP så var det litt sånn at jeg visste at noen 

hadde ansvar for meg siden jeg var under atten, mens nå må jeg ta ansvar for det jeg gjør» 

(Pernille).  

 

Noen tvilte sterkt på om de ville klare å ta ansvar for seg selv og behandlingen sin etter 

overgangen:   

  

Jeg har alltid vært veldig redd for å bli voksen og skulle ta ansvar for livet mitt. Jeg 

synes det har vært kjempeskummelt. Jeg syns det har vært forferdelig, liksom. Jeg tror 

jeg bare tenkte ‘voksenpsykiatrien, da må jeg egentlig bare passe på meg selv’. 

(Leonora)  

 

I disse deltakernes beskrivelser fremstår forventningen om å ta ansvar som en belastning som 

gjorde overgangen tung og utrygg. Noen ga uttrykk for at det er en forskjell mellom å være 

voksen (myndig) og å føle seg voksen, selv om ikke behandlingssystemene forholdt seg til 

denne forskjellen:  

 

Og selv om det for to måneder siden ikke hadde vært sånn, så var det liksom når jeg 

ble 18, så var det plutselig veldig forskjellig. (…) Jeg tror ikke jeg ble veldig mye 

modnere på de to månedene. Men hvem vet? (Vilde) 

 

To deltakere forklarte usikkerheten sin blant annet med at langvarige innleggelser på BUP i 

de «årene man ofte bruker på å bli voksen» hadde gjort det vanskelig å forestille at de kunne 

klare seg «ute i verden» på egen hånd. En ambivalens kom imidlertid til syne i fortellingene 

deres når de på den ene siden beskrev at det var vondt og uvant at ingen lenger passet på dem, 

samtidig som de på den andre siden forsøkte å forklare hvordan ansvaret også har vært 

positivt. Den ene deltakeren fortalte at hun bestemte seg for å bruke overgangen som en 

anledning til å «få til ting selv», som for henne ville si å mestre vanskene sine, inkludert de 
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vonde følelsene som forandringen utløste. Dette var hos denne deltakeren motivert av et 

ønske om å unngå innleggelse i «voksenpsykiatrien». Den andre deltakeren åpnet opp for at 

hun kanskje har andre behov nå, på vei inn i voksenlivet, enn hun hadde som «barn» på BUP:  

 

I barne- og ungdomspsykiatrien tok de mer ansvar, fordi de visste at jeg trengte at 

noen sa ‘dette må du gjøre’ eller ‘nå må du spise’(...). Jeg følte at de passet litt på meg 

fordi jeg var barn da. Og jeg tenker jo at der jeg var da, da jeg var i BUP, da var det 

det som måtte til (...). Mens i voksenpsykiatrien, eller der hvor jeg går da, så unngår de 

jo så langt det går å si ‘dette må du gjøre’. Men det tror jeg psykologen gjør bevisst 

fordi hun vet at jeg trenger det, og jeg vet jo det jeg og, at liksom, jeg kan ikke leve 

resten av livet mitt ved at folk sier hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. (Leonora)  

 

Å få mer ansvar etter overgangen ble av begge, kort sagt, ansett som en vanskelig og vond, 

men nødvendig del av å være eller skulle bli «voksen», både på DPS og ellers: «(...) så jeg 

skjønner det jo selv, men i starten så var det veldig krevende» (Leonora). I motsetning til 

disse deltakernes erfaringer beskrev en annen deltaker at ansvaret på DPS ga han en 

oppløftende følelse av å være «voksen» og «normal». Likevel så det ut til at han fremdeles 

har behov for støtte fra andre (voksne), selv om han ønsker å bære hovedansvaret selv: «Så du 

må liksom gå fremst i skuta selv, og så er de andre som krykker som hjelper deg underveis» 

(Elias).  

 

Selvstendighet dukket også opp som et tema forbundet med motstridende følelser hos andre 

deltakere, men som oftest uten å være direkte relatert til overgangen eller oppstarten på DPS. 

I beskrivelsene deres trer selvstendighet hovedsakelig frem som et ideal for fremtiden, et mål 

om å klare seg helt uten behandling slik at de kan håndtere voksenlivets utfordringer sånn 

som «alle andre», det vil si slik som jevnaldrende som ikke går i behandling. En deltaker 

beskrev hvordan det å sitte på venterommet på DPS blant eldre folk som tydelig strevde, 

gjorde henne usikker på om hun noensinne ville nå dette målet: 

 

Jeg satt og tenkte: Kommer jeg til å måtte gå så lenge? Og så følte jeg litt sånn at nå 

var livet mitt satt. Jeg visste ikke om noe annet nesten enn om å være på institusjon og 

bli innlagt, og dra tilbake og bli innlagt, og flytte og … Så jeg tenkte at ja-ja, da ender 

det vel sikkert opp med at jeg havner i psykiatrien og bor der resten av livet. Det var 
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den følelsen jeg satt med, for jeg så rundt meg at alle andre var eldre enn meg. 

(Pernille) 

  

For Pernille innebar med andre ord overgangen blant annet en forandring i hvem hun kunne 

sammenlikne seg med. For henne førte fraværet av jevnaldrende på venterommet på DPS til 

at hun oppfattet seg som unormal, syk og som en som kanskje trenger hjelp fra andre «for 

alltid». Både Pernille og mange av de andre fortalte at de gruet seg til etterhvert å skulle gi 

slipp på hjelpen fra andre som de opplevde at de var blitt «avhengige» av etter mange år i 

behandling. 

 

3.5.2 Det er godt å være stor nok til å bestemme mer. Selv om noen aspekter ved å 

få ansvar på DPS var forbundet med engstelse og ambivalens, opplevde mange at det var godt 

og befriende å få være med på å bestemme utformingen av behandlingen.  

 

Mange fortalte at på DPS fikk de gi tilbakemeldinger på behandlingen, være med på å 

utforme behandlingsplan og de ble involvert i avgjørelser om videreformidling av 

informasjon om forløpet deres. I disse beskrivelsene syntes deltakerne å formidle en 

underliggende opplevelse av å være regnet med og inkludert: 

 

I barne- og ungdomspsykiatrien så bare lagde de en behandlingsplan, og jeg visste 

ikke at det var noe som het behandlingsplan (...). Men hver gang behandleren min har 

laget en ny behandlingsplan eller revidert den, så er hun sånn ‘dette må vi skrive 

sammen’, eller ‘her har jeg skrevet litt hva jeg tenker, men hva tenker du om det?’ Så 

jeg føler veldig at jeg gjør det sammen med henne. (Leonora)  

 

Deltakerne fremstilte dette som en kontrast til opplevelsen av å ha blitt tilsidesatt i 

behandlingen på BUP, hvor beslutninger og informasjon «ble tatt» eller «gikk over hodet på 

dem», slik mange uttrykte det, og stemmene til foreldrene og andre voksne ble prioritert. Alle 

fortalte riktignok at de skulle ønske at de fikk bestemme mer allerede på BUP.  

 

Flere beskrev hvordan det å bli inkludert i utformingen har endret opplevelsen deres av 

behandlingen. Noen så ut til å bli mer motiverte. To deltakere formidlet for eksempel at 

behandlingsplan og jevnlige evalueringer ga dem en følelse av å jobbe mot et mål. Den ene 

deltakeren fortalte i tillegg at hun for første gang opplever og har tro på at behandlingen 
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virker: «Nå føler jeg at jeg faktisk har nytte av den behandlingen jeg får. Jeg har liksom fått 

være med på å velge hva som er viktig for meg å jobbe med» (Aylin).  

 

Noen vektla også at relasjonen til behandleren ble styrket. En deltaker brukte en 

«tilbakemeldingstime» med behandleren sin til å si ifra om hva hun egentlig ville arbeide 

med. Selv om det gjorde at de fant en god måte å arbeide sammen på, skulle hun likevel ønske 

at behandleren oftere tok ansvar og åpnet opp for slike tilbakemeldinger, som en slags 

(pågående) forsikring om at det var greit å si meningen sin: «Jeg skulle bare ønske at det ikke 

var så sykt sjeldent. (...) Jeg føler det er ganske vanskelig å si det selv, uten oppfordring på en 

måte. Uten å vite om den andre egentlig har lyst på tilbakemeldinger» (Vilde).  

 

For to deltakere forandret det å få være med på å bestemme hvordan de oppfattet og opplevde 

seg selv. Begge fortalte om en ny opplevelse av å kunne påvirke og ha kontroll over det som 

skjer med dem: «Det kjennes godt, siden da føler jeg meg litt mer som et subjekt i mitt eget 

liv, ikke et objekt liksom» (Aylin). Dette sto i kontrast til deres tidligere erfaringer med BUP 

og Barnevernet som passive mottagere av tjenester.  
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4. Diskusjon 
 

Formålet med denne undersøkelsen var å få en bedre forståelse av unge voksnes subjektive 

erfaringer med overgangen fra BUP til DPS. Vi valgte derfor å formulere dette 

forskningsspørsmålet: Hvordan forstår og erfarer unge voksne overgangen fra BUP til DPS? 

 

I resultatdelen presenterte vi funn fra de unge voksnes fortellinger som til sammen pekte på et 

overordnet ønske og behov for i overgangen å få et «eget sted» sammen med en trygg voksen. 

Når deltakerne fortalte om overgangen, sammenlignet de ofte sine opplevelser på BUP med 

opplevelser på DPS, og i mange av fortellingene syntes overgangen å utgjøre en ny anledning 

til å få behandlingsbehov møtt. Alle formidlet et behov for å få avstand fra foreldrene sine. 

For deltakerne var et «eget sted» derfor et sted helt uten foreldre, eller et sted hvor de i det 

minste selv kunne få bestemme når og hvordan foreldrene deres skulle være involvert. Når 

foreldrene ikke trengte å bli involvert i behandlingen på DPS, slik som de hadde opplevd det 

på BUP, opplevdes dette som befriende. Videre formidlet deltakerne et behov for å ha et sted 

hvor de kunne få komme til orde med og jobbe ut ifra sin egen opplevelse av hva som var 

vanskelig, og hvor behandleren samarbeidet med dem om behandlingen. Her også opplevde 

de fleste at DPS møtte dette behovet i større grad enn BUP. Samtidig syntes mange at 

overgangen var skremmende. Dette dreide seg både om at de måtte begynne på nytt med en 

ny behandler de ikke kjente og ikke hadde tillit til, og at de nå måtte ta mer ansvar for seg selv 

og behandlingen sin. Alle formidlet et sterkt behov for trygghet og så på dette som en 

forutsetning for å kunne dele og engasjere seg ordentlig i behandlingen. 

 

I den følgende diskusjonsdelen vil vi videre utdype og diskutere de mest sentrale funnene våre 

ved å hente inn ulike teoretiske perspektiver som vi mener er relevante for å få en bedre 

forståelse av funnene våre. Etter dette vil vi diskutere metodiske begrensninger ved 

undersøkelsen, før vi til slutt konkluderer og peker på implikasjoner for klinisk praksis og 

videre forskning. 

 

4.1 Behovet for autonomi og overgangen til voksenlivet 
 

I materialet vårt fant vi at deltakerne i stor grad var opptatt av og verdsatte autonomi, altså det 

å få være med på å påvirke og ha kontroll over behandlingen. På et overordnet plan er disse 

funnene i tråd med funn fra kvalitativ forskning på psykoterapi som tyder på at unge i større 
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grad enn (eldre) voksne verdsetter former for støtte og hjelp som tillater autonomi og kontroll, 

samt at de ønsker å bli betraktet behandlerens likeverdige samarbeidspartner (Binder, Moltu, 

Hummelsund, Sagen og Holgersen, 2011; Gibson, Cartwright, Kerrisk, Campbell og 

Seymour, 2016; Lavik, Veseth, Frøysa, Binder og Moltu, 2018).  

 

Betoningen av autonomi og medbestemmelse blant deltakerne i vår studie kan forstås ut ifra 

et utviklingsperspektiv som anser arbeid med psykologiske livstemaer som autonomi og 

løsrivelse, som særlig sentralt for unge personer som er på vei inn i voksenlivet (Bengtson, 

2017, s. 189; Langaard, 2018, s. 72). Når deltakerne for eksempel formidlet hvordan de 

ønsket å få komme til orde med og jobbe ut ifra sine egne perspektiver på behandlingen; når 

de ga tydelig uttrykk for at det kjentes godt å få bestemme mer i behandlingen; og, ikke minst, 

når de fortalte om at de hadde et sterkt behov for avstand til foreldrene sine, kan dette ses på 

som en del av utviklingsprosessen mot voksenlivet. I sin undersøkelse poengterer allikevel 

Binder og kollegaer (2011) at autonomi kan være et like viktig tema for voksne som går i 

behandling, men at unge antagelig er i stand til å artikulere dette behovet tydeligere ettersom 

det er så nært forbundet med sentrale utviklingsoppgaver i denne aldersperioden.  

 

Når det kommer til overgangslitteraturen, har foreldreinvolvering ofte vært et sentralt tema i 

de unges fortellinger (Broad et al., 2017). Vårt funn samsvarer med resultatene fra to tidligere 

undersøkelser av overgangen (Lindgren et al., 2014; Myhren og Støyle, 2019). I begge disse 

undersøkelsene vektla de unge et behov for selvstendighet – her brukt om det å skulle ta 

ansvar for seg selv og behandlingen sin – som en grunn til ikke å ønske foreldreinvolvering. 

Funnene våre viser imidlertid at unge også kan ha et behov for å ta avstand fra foreldrene sine 

i forbindelse med overgangen av andre grunner enn et eksplisitt ønske om selvstendighet. I 

undersøkelsen vår forklarte nemlig deltakerne behovet for å holde foreldrene utenfor 

behandlingen ved å vise til erfaringer fra BUP der foreldrenes tilstedeværelse på ulike måter 

hindret dem i å prate fritt. Noen var for eksempel redde for represalier og/eller for å såre 

foreldrene sine dersom de var oppriktige om sin situasjon i behandlingen, mens andre holdt 

igjen fordi de følte at de ikke hadde kontroll over hvor informasjonen gikk. Å få avstand fra 

foreldrene ble sett på som en forutsetning for å kunne delta ordentlig i behandlingen. Likevel 

kan kanskje dette også tolkes som et behov for selvstendighet og ansvar for hvem som skal 

involveres. 
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Samtidig kan det tenkes at betoningen av autonomi i behandlingen også er et uttrykk for at 

deltakerne er påvirket av dagens sentrale helsepolitiske budskap som vektlegger valgfrihet, 

samarbeid og brukermedvirkning i psykisk helsevern (Gibson et al., 2016; Ness, Kvello, 

Borg, Semb og Davidson, 2017). Med tanke på den tilknytningen deltakerne hadde til 

Forandringsfabrikken ville heller ikke dette ha vært rart. Forandringsfabrikken arbeider med å 

løfte frem unge brukeres erfaringer, og har blant annet et uttalt mål om at unge skal få være 

med på å samarbeide om behandlingen (Forandringsfabrikken, 2019). Våre deltakere kan på 

grunn av sin tilknytning til Forandringsfabrikken derfor ha vært spesielt bevisste på slike 

temaer. Dette undergraver imidlertid ikke viktigheten av brukermedvirkning som tema.   

 

4.2 Ambivalens og usikkerhet knyttet til selvstendighet og ansvar 
 

Selv om alle syntes det var positivt med større grad av autonomi i etterkant av overgangen, 

var aspekter ved denne forandringen også forbundet med ambivalens og usikkerhet hos noen. 

Dette ble spesielt tydelig i to av temaene: når deltakerne beskrev hvordan de forsøkte å sette 

grenser for foreldrene sine uten å såre dem, og når deltakerne fortalte om hvordan det var å gå 

fra å bli behandlet som barn på BUP til å bli behandlet som voksen på DPS – som i stor grad 

var ensbetydende med å gå fra å bli «passet på» på BUP, som én deltaker formulerte det, til å 

måtte ta ansvar for seg selv på DPS. 

 

4.2.1 Relatert individuering. I temaet «Jeg prøver å ikke såre foreldrene mine» tyder 

flere av beskrivelsene på at deltakerne samtidig med grensesettingen overfor foreldrene sine 

måtte håndtere følelser som skyld og dårlig samvittighet. Freud (1953, s. 227) mente at selv 

om løsrivelse i ungdomstiden er nødvendig, kan det likevel være en krevende og smertefull 

prosess for den enkelte. Våre funn tyder imidlertid på at skyldfølelsen og deltakernes forsøk 

på å skåne sine foreldre i forbindelse grensesettingen, også kan leses som et uttrykk for at de 

fremdeles ønsker å bevare relasjonen. Tradisjonelt har vestlige utviklingsteorier, som Freuds, 

hatt en tendens til å forstå utvikling som en løsrivelses- og individueringsprosess der det 

endelige målet er psykologisk uavhengighet (Blatt, 2008). Teoretisk utvikling i nyere tid 

vektlegger derimot at mennesker både har grunnleggende behov for selv-

avgrensning/individuering og for å etablere og opprettholde relasjoner med andre (Safran og 

Muran, 2000). Disse behovene står i et spenningsforhold til hverandre gjennom hele livet 

(Safran og Muran, 2000), men hvordan denne spenningen kommer til uttrykk og blir håndtert 

varierer med livsfasen personen befinner seg i (Mitchell, 1988). Når noen av deltakerne 
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forsøkte å balansere foreldrenes ønske om å delta i behandlingen med sitt eget behov for 

avstand, kan dette kanskje ses på som deres måte å håndtere spenningen som oppsto under 

overgangen mellom disse to grunnleggende behovene. I så måte er dette på linje med hvordan 

løsrivelse i dag heller forstås som relatert individuering, som viser til en omorganisering av 

barn-forelder-relasjonen slik at den tillater utvidet autonomi (Bengtson, 2017, s. 190). Slik vi 

oppfatter dette begrepet, kan det innebære at unge ikke bare tar hensyn til sine egne behov, 

men også forsøker å imøtekomme foreldrenes, slik noen av deltakerne gjorde. Funnene våre 

tyder med andre ord på at for noen kan overgangen bli en mulighet til å forhandle fram nye 

måter å forholde seg til foreldrene sine på (i behandlingen), men at dette ikke nødvendigvis er 

smertefritt.  

 

4.2.2 Overgangen til DPS som et symbol på overgangen til voksenlivet? I temaet 

«Jeg lurer på om jeg er voksen nå» ble det særlig tydelig hvordan utviklingstemaer som 

autonomi kan bli aktualisert under overgangen, og hvilke ulike følelser det kan vekke hos de 

unge. Flere fortalte at de gruet seg til å begynne på DPS, blant annet fordi de var veldig usikre 

på om de var i stand til å ansvar for seg selv og sin behandling, slik de følte at det ble 

forventet av dem på DPS. Samtidig som denne forandringen var skremmende, mente disse 

deltakerne likevel at det å måtte ta mer ansvar for seg selv og sin behandling var en 

nødvendig del av det å skulle bli voksen. Både dette og følelsene som ble vekket i forbindelse 

med grensesettingen, er i tråd med hvordan Erikson (1968) mente at utvikling, vekst og 

forandring kan erfares som en konflikt eller krise. Den svenske poeten Karin Boye 

(1935/1997) skildrer noe av det samme i det populære diktet Ja visst gör det ont: «Ja visst gör 

det ont när knoppar brister/Varför skulle annars våren tveka?» Diktet illustrerer både hvor 

vondt det kan være å gi slipp på det som kjennes trygt, men også at det kan være godt å finne 

ny mening og en ny form (Landmark og Stänicke, 2016, s. 334). For noen av deltakerne kan 

det altså se ut som at overgangen til DPS symboliserte begynnelsen på den subjektive 

overgangen til voksenlivet. For andre var derimot virkelig selvstendighet først og fremst et 

ideal for fremtiden, et mål om å klare seg helt uten behandling sånn som andre jevnaldrende. 

For disse så det ut til at det å gå i behandling kom i konflikt med det å skulle være en 

selvstendig voksen, noe som ikke er uvanlig å oppleve for unge som går i terapi (Bolton 

Oetzel og Scherer, 2003). Overgangen til DPS kan derfor kanskje også oppleves som en 

spesiell måte å gå inn i voksenlivet på, ved at det for noen kan oppleves som et tegn på at de 

ikke er i stand til å klare seg selv.  
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4.3 Behandlingsfilosofiske perspektiver: Terapeuten, relasjonen og arbeidsalliansen 
 

I hovedtemaet «Jeg strever med tillit» kom det frem at mange syntes det var skummelt å 

begynne på DPS. For noen dreide dette seg om at de ikke hadde blitt forberedt på overgangen 

av behandleren sin på BUP. Disse deltakerne mente at tidlig tematisering i behandlingen, mer 

informasjon om DPS og flere overføringsmøter med både behandleren fra BUP og DPS ville 

ha gjort overgangen «jevnere og mer trygg». Erfaringene deres underbygger forslag fra 

tidligere forskning om at overføringsmøter og gradvis forberedelse burde være standard 

praksis ved overgangen fra BUP til DPS (Hovish et al., 2012; Broad et al., 2017), slik også 

Helsedirektoratet (2008, 2015b) anbefaler. Likevel meldte flere av deltakerne som hadde blitt 

forberedt på overgangen, at de fremdeles følte seg utrygge i møte med den nye behandleren 

på DPS. 

 

4.3.1. Terapeutens betydning for trygghet i behandlingsrelasjonen. Funnene våre 

viste imidlertid at deltakerne hadde en klar oppfatning av hva de trengte for å bli trygge nok 

til å kunne fortelle åpent og ærlig om situasjonen sin. Det var av stor betydning for dem både 

å få nok tid til å bli kjent med terapeuten og hans eller hennes mellommenneskelige 

egenskaper, som medmenneskelighet, ekthet og gjensidighet. Når deltakerne fortalte om dette, 

viste de ofte til tidligere erfaringer og hva de hadde opplevd som hjelpsomt og ikke i møte 

med ulike behandlere, både på BUP og DPS. Dette funnet har derfor et noe generelt preg, 

men samsvarer likevel med to andre undersøkelser av overgangen der terapeut og 

terapirelasjon har vist seg å ha betydning for hvordan de unge opplever og forteller om 

overgangsprosessen (Swift et al., 2013; Myhren og Støyle, 2019).  

 

Deltakerne var opptatt av for at de skulle kjenne seg trygge, måtte terapeuten fremstå og by på 

seg selv som en ekte person. Deltakernes oppfatninger og behov er i tråd med andre 

kvalitative undersøkelser som tyder på at dette er viktig for at unge klienter skal kunne 

overvinne følelser som sårbarhet, usikkerhet og ambivalens i begynnelsen av behandlingen og 

få tillit til terapeuten (Binder et al., 2011; Lavik et al., 2018; Sagen, Hummelsund og Binder, 

2013). I tillegg samsvarer funnene våre med psykoterapeutiske perspektiver som vektlegger 

terapeutens væremåte og terapirelasjonen (Baldwin og Imel, 2013; Norcross, 2011), og 

resonnerer særlig med Carl Rogers (1957) og andre humanistiske terapeuter som hevder at en 

av de grunnleggende bestanddelene i terapirelasjonen er terapeutens ekthet (genuineness) og 

empati overfor klienten (Sagen et al., 2013).  
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4.3.2. Arbeidsalliansen og den terapeutiske relasjonen. Deltakernes tillitsvansker 

kan tenkes å føre til terapeutiske utfordringer ved oppstarten på DPS, det forstås med begrepet 

arbeidsallianse. Ifølge Bordin (1979), som er den som har bidratt med den mest 

innflytelsesrike konseptualiseringen av arbeidsalliansen, handler arbeidsalliansen om enighet 

og samarbeid om mål og oppgaver i et emosjonelt klima preget av tillit, respekt og at 

deltakerne liker hverandre. Å etablere en konstruktiv arbeidsallianse har av terapeuter som 

arbeider med ungdommer ofte blitt fremhevet som en av de mest utfordrende oppgavene i 

slike terapier (Binder, Holgersen og Nielsen, 2008). Én deltaker i vår undersøkelse beskrev 

imidlertid hvordan tilliten til den gamle behandleren på BUP kunne brukes som en ressurs i 

allianse- og kontaktetableringen med den nye behandleren på DPS. To tidligere undersøkelser 

tyder videre på at unge voksne ofte oppfatter terapeuten som den som bærer hovedansvaret 

for alliansedannelsen (Bedi, Davis og Williams, 2005; Henriksen, 2017). Hos oss ser det 

derimot ut til at de unge først og fremst oppfattet terapeuten som ansvarlig for etableringen av 

det emosjonelle båndet (tillit, trygghet) i arbeidsalliansen; for samtidig som deltakerne hadde 

et sterkt behov for trygghet, tyder funnene våre også på, som nevnt, at deltakerne ønsket å 

bidra med og jobbe ut ifra sine egne forståelser av vanskene sine, noe som altså kan forstås 

som et ønske om å få bidra med sine perspektiver på mål og metode. Riktignok ser det ut til at 

skal de unge kunne komme til orde med sine forståelser, og dermed engasjere seg ordentlig i 

sin egen terapiprosess, er det er forutsetning at de oppfatter terapeuten og relasjonen som 

trygg, noe som kan ta tid. Deltakerne opplevde at de fikk mindre tid til å bli trygg på DPS enn 

de hadde fått på BUP. Nødvendigheten av å ta seg god tid til å utvikle en arbeidsallianse 

(Shirk og Karver, 2003) ble særlig tydelig i tilfellet der den ene deltakeren avbrøt fordi hun 

ikke var trygg nok til å åpne seg om vanskene sine. 

 

4.3.3. Arbeidsallianse og drop-out i forbindelse med overgangen. Med sistnevnte 

tilfelle i mente, kan det hevdes at arbeidsalliansen er egnet til å forstå drop-out eller hvorfor 

noen slutter eller faller fra i forbindelse med overgangen, i alle fall den delen av overgangen 

som handler om oppstarten på DPS. Mye tyder på at en dårlig arbeidsallianse øker risikoen 

for drop-out blant unge (de Haan, Boon, de Jong, Hoeve og Vermeiren, 2013; O’Keeffe et al., 

2018), og at unge som opplever et eierskap til terapiprosessen sin har mindre sjanse for drop-

out fra behandlingen (Philips, Wennberg og Werbart, 2007). I overgangslitteraturen har faren 

for drop-out blitt brukt som et argument for at vi trenger mer kunnskap om overgangen, blant 

annet fordi det kan minske risikoen for frafall (se f.eks Singh, 2009). I resultatene våre kom 

det frem at to av deltakerne sluttet fordi de opplevde at de ikke ble møtt på sine 
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behandlingsbehov ved oppstarten på DPS. Deltakerne følte at terapeuten var mer opptatt av 

det som sto i journalen deres fra BUP, enn å lytte til hvordan de opplevede vanskene sine og 

hva de ønsket å konsentrere seg om i behandlingen på DPS. Dette kan tyde på at alliansen er 

et viktig element i overgangen fordi overgangen innebærer en anledning til å forhandle frem 

en allianse fra bunnen av. Drop-out kan forekomme når disse forhandlingene ikke resulterer i 

en solid arbeidsallianse, og funnene våre kan tyde på at dette ikke bare forutsetter at 

terapeuten fremmer trygghet gjennom sin væremåte, men i tillegg er lydhør og åpen for hva 

de unge selv ønsker og er motivert for å jobbe med. 

 

4.3.4. Jeg-det og jeg-du. Som vi allerede har antydet, resonnerer deltakernes ønsker 

for terapirelasjonen – og for overgangen som sådan, behovet for å ha et eget sted sammen 

med en trygg voksen – på et mer overordnet plan med en eksistensiell, humanistisk og 

intersubjektiv forståelse av psykologisk behandling. Filosofen Martin Buber (1937), som har 

hatt betydning for tenkningen til Carl Rogers (se f.eks. Friedman, 1994), hevdet at mennesker 

har to grunnleggende forskjellige værensformer, eller måter å forholde seg til verden på. Den 

første er det han kalte jeg-det-relasjoner. Disse er mål- og middelorientert, der jeg-et er 

innelukket i seg selv og erfarer et objekt som kategoriseres etter fastlagte definisjoner 

(Hansen, 2012). Når for eksempel flere av deltakerne var skeptiske til å få vanskene sine 

diagnostisert, kan det forstås som en opponering mot å bli kategorisert – reduseres til et det – 

som ikke har mulighet til å påvirke den andre. Jeg-du-relasjoner, som er den andre 

værensformen Buber (1937) beskrev, er derimot relasjoner der begge parter er nærværende 

med hele sitt vesen og umiddelbart møter den andre, det vil si uten betraktninger og 

forkunnskaper som gjør du-et om til et objekt som kan måles og kategoriseres (Buber, 1937; 

Hansen, 2012). Jeg-du-relasjoner er gjensidige og innebærer dialog, det vil si at begge parter 

vil påvirke og la seg påvirke av den andre (Buber, 1937). Ønsket deltakerne hadde om å bli 

møtt av en annen person, og ikke bare en rolle, kan derfor dessuten forstås som et ønske om å 

få ha en jeg-du-relasjon med behandleren. På samme måte kan vi forstå ønsket om å bli møtt 

på sine opplevelser av hva som er vanskelig, som et ønske om å bli forstått innenfra. Dette 

ønsket om en jeg-du-relasjon ser ut til å gå hånd i hånd med ønsket om medbestemmelse i 

behandlingen.  

 

En kan innvende at de fleste psykoterapi-former alltid har hatt et mål om å løfte fram 

brukernes subjektivitet (Gullestad, 2010), og at deltakernes oppfatninger og ønsker om å bli 

hørt og få bestemme i så måte kan virke som å slå inn åpne dører. Likevel kan det hevdes at 
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deltakerne setter ord på hvordan betingelsene for behandling, som for eksempel 

diagnostisering, innenfor psykisk helsevern i dag kan komme i veien for å bli møtt på denne 

måten. Og det er kanskje nettopp i sammenheng med slike erfaringer fra BUP, så vel som fra 

DPS, at vi kan forstå det overordnede ønsket for overgangen om å få et eget sted sammen med 

en trygg voksen. Med dette virker det passende å runde av diskusjonen med et sitat fra den 

danske forfatteren Tove Ditlevsens (2000, s. 31) erindringsbok Barndom, som, slik vi ser det, 

kanskje fanger opp noe av det mest sentrale i deltakernes fortellinger om overgangen: «(...) 

jeg drømmer alltid om et underlig menneske som vil høre på meg og forstå meg. Jeg vet fra 

bøkene at det finnes denslags mennesker, men det finnes ingen av dem i barndommens gate».  

 

4.4 Mulige begrensninger ved undersøkelsen  
 

Vi endte opp med å rekruttere alle deltakerne våre fra Forandringsfabrikken. Som vi allerede 

har vært inne på, kan det for eksempel tenkes at deltakerne som følge av å ha en tilknytning til 

Forandringsfabrikken deler visse oppfatninger om behandling og psykisk helsevern, er mer 

opptatt av brukermedvirkning og mer vant til å prate om sine erfaringer med psykisk 

helsevern enn andre jevnaldrende som også har erfaringer med overgangen fra BUP til DPS. 

Dette underbygges av at mange av funnene våre samsvarer med Forandringsfabrikkens 

programerklæring (se f.eks Forandringsfabrikken, 2019), som for eksempel har som mål at 

barn og unge som mottar hjelp i psykisk helsevern selv får beskrive situasjonen sin og hva de 

trenger hjelp til samt blir møtt med varme og trygghet. Videre fortalte alle deltakerne våre om 

vanskelige familierelasjoner og beskrev sammensatte og ofte alvorlige psykiske vansker (se 

avsnitt 2.4.1). Samtidig kan rekrutteringen gjennom Forandringsfabrikken ha vært en fordel 

ved at det kan ha bidratt til at vi fikk deltakere som var spesielt motiverte til å fortelle om sine 

erfaringer med overgangen. Innenfor det fortolkende paradigmet vi bygger på, er man mer 

opptatt av hvordan kunnskap kan brukes i andre kontekster enn om kunnskapen kan 

generaliseres (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 289-291). Vi vil derfor hevde at det i seg selv 

ikke er problematisk at alle deltakerne har vært aktive i Forandringsfabrikken, eller at de har 

mer alvorlige vansker og flere vanskelige familierelasjoner, men at en bevissthet om dette er 

nødvendig når man skal bruke kunnskapen i en ny setting. Til tross for disse likhetene, så vi 

likevel en betydelig variasjon i deltakernes erfaringsbakgrunn. Utvalget besto av deltakere 

som kom fra ulike steder i hele landet, og som hadde gått i behandling på forskjellige BUPer 

og DPSer. Dessuten inkluderte vi noen deltakere som hadde «falt ut» av behandlingen på DPS 

i etterkant av overgangen, noe Broad og kollegaer (2017) har etterlyst. Riktig nok var det få 
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gutter/menn i utvalget vårt og bare én med minoritetsbakgrunn. I fremtidige undersøkelser av 

overgangen kan det derfor være viktig å inkludere en større bredde av deltakere. 

 

Videre valgte vi å gjennomføre intervjuene i Forandringsfabrikkens lokaler. Dette var et kjent 

sted for alle deltakerne, og vi vurderte at det både ville være trygt og praktisk for dem (og for 

oss) (Magnusson og Marecek, 2015). Imidlertid kan det innvendes at disse lokalene ikke er 

«nøytrale». Magnusson og Marecek (2015) hevder man må være varsom med å anvende 

lokaler som er identifisert med spesifikke organisasjoner. Forandringsfabrikkens kontorer kan 

for eksempel ha gitt deltakerne assosiasjoner til Forandringsfabrikkens arbeid. Det kan 

imidlertid hevdes at dette ikke er problematisk da Forandringsfabrikkens arbeid først og 

fremst er å løfte frem de unges egne erfaringer, slik målet vårt også var. Vi har dessuten 

sluttet oss til et kontekstuelt (hermeneutisk) perspektiv der ingen steder anses som nøytrale 

eller upåvirket av den sosiale konteksten (Kvale og Brinkmann, 2015).  

 

Til slutt vil vi nevne at denne undersøkelsen hadde et retrospektivt design der vi fikk 

deltakerne til å fortelle om overgangen i etterkant av den. De fleste intervjuene foregikk en 

god stund etter at deltakerne hadde vært igjennom overgangen (inntil omtrent 1,5 år). På 

intervjutidspunktet var alle bortsett fra tre deltakere godt etablert i behandlingen på DPS. 

Flere intervjuer med hver deltaker, for eksempel i forkant, underveis og i etterkant av 

overgangen fra BUP til DPS, kunne kanskje ha ført til en enda dypere og mer nyansert 

forståelse av de unges subjektive erfaringer med overgangen.   

 

4.5 Konklusjon 
 

Så vidt vi vet er dette den aller første undersøkelsen, både nasjonalt og internasjonalt, som 

utelukkende har fokusert på de unges subjektive erfaringer med overgangen fra BUP til DPS. 

Formålet med denne undersøkelsen var å få en bedre forståelse av hvordan unge voksne 

subjektivt forstår og erfarer overgangen fra BUP til DPS. I analysen kom vi frem til et 

overordnet ønske og behov for å ha et eget sted sammen med en trygg voksen. Deltakernes 

ønske om en trygg og gjensidig terapeutisk relasjon preget av autonomi og medbestemmelse 

kan forstås på bakgrunn av erfaringene deres fra BUP. Her opplevde de at både et lite 

fleksibelt og symptomorientert «her-og-nå-fokus», som de selv ikke identifiserte seg med, og 

involvering av foreldre i behandlingen, kom i veien for å kunne oppleve et slikt eget sted. 
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Overgangen fra BUP til DPS sammenfaller imidlertid også med den tiden i livet da unge er på 

vei inn i voksenlivet der nettopp utviklingstemaer som autonomi og løsrivelse står sentralt.  

 

Funnene våre understøtter viktigheten av at terapeuten etablerer en relasjon som er preget av 

både trygghet og autonomi i terapier med unge klienter generelt. Å etablere en trygg 

terapeutisk relasjon preget av gjensidighet og samarbeid kan være med på å fasilitere de unges 

utviklingsprosesser på vei inn i voksenlivet, ettersom dette passer bedre med deres behov for 

autonomi (Lavik et al., 2018). I tillegg synes en slik relasjon å være en forutsetning for at 

unge skal kunne bli aktive deltakere i sin egen terapiprosess, og oppleve at de har utbytte av 

behandlingen. Slik deltakelse vil kunne bidra til å forhindre eller redusere frafall som kan 

oppstå i forbindelse med overgangen, særlig ved oppstarten på DPS. En slik tilnærming 

fordrer imidlertid at terapeuten tar seg god tid innledningsvis til å bli kjent med den unge og 

hvilke behov han eller hun har for behandlingen. Undersøkelsen vår tyder på at én måte å få 

tak på disse behovene, kan være å utforske hva den unge opplevde som hjelpsomt og mindre 

hjelpsomt i behandlingen på BUP. Til slutt tyder funnene våre på at det å bli betraktet som en 

samarbeidspartner i behandlingen kan bidra til en (for noen etterlengtet) opplevelse av å være 

et subjekt framfor et objekt for andres intervensjoner. 

 

Undersøkelsen vår kan anses som et bidrag til brukerperspektivet ettersom vi har vært opptatt 

av å få frem de unges stemmer. I fremtiden burde imidlertid forskere som er opptatt av å 

fremme brukerperspektivet også forsøke å involvere unge personer som har 

førstehåndserfaring med overgangen i selve forskningsprosessen, for eksempel ved hjelp av 

etablerte metoder som participatory action research (se Schneider, 2012). Å engasjere unge 

brukere som aktive bidragsytere til kunnskapsproduksjonen vil kunne bidra til å øke 

kvaliteten, relevansen og den økologiske validiteten til undersøkelsen (Borg og Kristiansen, 

2009; Sørensen et al., 2019). I tillegg vil dette kunne gi de unge en anledning til å få 

identifisert sine prioriteringer for behandling i psykisk helsevern, prioriteringer som ofte 

skiller seg fra helsetjenestetilbydernes (Schneider, 2012; Boivin, Lehoux, Lacombe, Burgers 

og Grol, 2014). For er det én ting undersøkelsen vår underbygger, er det at unge brukere ofte 

har sterke meninger om, og innsikt i, hva de trenger for at de psykiske helsetjenestene de 

benytter seg av skal kunne oppleves som nyttige, motiverende og meningsfulle (Lavik et al., 

2018). 
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6. Vedlegg 
 
Vedlegg A: Intervjuguide  
 

Innledning 

Tusen takk for at du stiller opp og er villig til å sette av tid til samtalen. Jeg er 

psykologstudent og skal i en avsluttende oppgave på studiet skrive om unge voksnes 

erfaringer med overgangen fra BUP til DPS. Ettersom du har gjennomført denne overgangen 

er jeg veldig interessert i å lytte til dine erfaringer og opplevelser. Som nevnt er dette frivillig, 

og du kan også trekke deg når som helst uten at du trenger å forklare deg.   

 

Bakgrunnsinformasjon 

Hvor gammel er du? 

Hvor bor du nå? 

Hvor og hvem har du vokst opp med? 

Har bosituasjonen din endret seg? 

Hva holder foreldrene/omsorgspersonene dine på med? (sosioøkonomisk status)  

Hva er din «sivilstatus»? 

Hva holder du på med til daglig?  

Mottar du hjelp fra andre steder enn DPS? Hvis ja, hvilke?  

 

Behandlingen på BUP og DPS 

Jeg tenkte vi kunne begynne med å prate om da du fikk behandling på BUP. 

 

Når begynte du på BUP?  

Hvor lenge gikk du på BUP? 

Hvor ofte gikk du i behandling på BUP? 

 

Kan du fortelle om bakgrunnen for at du fikk behandling på BUP?  

Hvem var det som ønsket at du skulle gå på BUP? 

Hvem var involvert i behandlingen din på BUP? 

Hva tenkte du om det? 

Hvordan opplevde du det å gå på BUP da?  

Hvordan ser du på det nå som du har blitt eldre?  
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Hvordan virket behandlingen på BUP på det du opplevde at du trengte da? 

 

Hva opplever du at du trenger nå? 

Hva tenker du er grunnen til at du fortsatte med behandling i DPS?  

Hvor ofte går du i behandling på DPS? 

Har disse personenes involvering endret seg etter at du begynte på DPS? Hvordan da? 

Hvordan ble det sånn? 

Hvilke tanker og følelser har du knyttet til det? 

 

Hvor lenge ser du for deg at du kommer til å fortsette på DPS? Hva syns du om det? 

 

Behandlingskultur på BUP vs DPS 

Hva opplever du at er forskjellig på BUP og DPS? 

Hvordan forstår og opplever du de forskjellene?   

Fortell om relasjonen til behandleren din på DPS.  

Hva er annerledes og hva er likt i forhold til behandleren din på BUP?  

 

Overgangen fra BUP til DPS 

Nå er jeg interessert i å høre mer om overgangen fra BUP til DPS, sånn som du husker og 

opplevde den.  

 

Du kan begynne med å fortelle om avslutningen på BUP … 

Hva hendte?  

Hvem tok initiativ til å avslutte (og hvem var involvert)?  

Når begynte du og/eller behandleren din å prate om avslutningen?  

Hva pratet dere om da? 

Hvordan var det å slutte på BUP? 

Hvordan ser du på det nå? 

 

Gjorde du noe for å forberede deg på overgangen til DPS?  

Hvilke forventninger hadde du? Ble det sånn som du hadde sett for deg? 

 

Fortell om oppstarten av behandlingen ved DPS, gjerne så detaljert og konkret som mulig … 

 Hvordan fikk du time der? 



 67 

 Hvem var tilstede første time? 

 Hvordan kom du deg til og fra?  

 Hvordan var det å treffe en ny behandler? 

 

Hvordan ble overgangen for deg?  

Hva var bra og hva var dårlig?  

Skulle du ønske noe var annerledes? I så fall hva?  

 

Hverdagen før og etter overgangen  

Nå er jeg veldig nysgjerrig på om hverdagen din har endret seg siden du begynte på DPS, og i 

så fall hvordan. Ta utgangspunkt i hvordan en typisk dag ser ut for deg, f.eks gårsdagen. 

Fortell om den og hva det er som har endret seg siden du gikk på BUP. 

Er det noe du har sluttet med? Er det noe du har begynt å gjøre?  

Når ble det sånn? 

Hvordan ble det sånn? 

Hva tenker du om det?  

Er det noe du skulle ønske var annerledes? I så fall, hva? 

Hvordan forstår du disse forandringene?  

Hva betyr disse forandringene for deg?  

 

Veien videre 

Hvordan ser du for deg at hverdagen kommer til å bli fremover?  

Hvilke ønsker har du for fremtiden?  

 

Avslutning 

Nå er vi snart ferdige, men før vi avslutter, så lurer jeg på hvordan du syns det har vært å 

snakke med meg i dag?  

Ønsker du å legge til noe? 

Er det noe du tenker vi ikke har fått snakket om? 

Er det noe du lurer på, som du ønsker å spørre meg om? 

 

Tusen takk for at jeg har fått prate med deg og for bidraget ditt. Hvis du lurer på noe, så er det 

bare å ta kontakt med meg på mailadressen min, som du finner i samtykkeskrivet.  
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Vedlegg B: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
 
 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

«Unges erfaringer med overgangen fra BUP til DPS og 
veien inn i voksenlivet»? 

 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få økt 
kunnskap om unge personers erfaringer med overgangen fra barne- og ungdomspsykiatri 
(BUP) til voksenpsykiatri (DPS) i Norge. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for 
prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 
 
Formål 
Vi ønsker å intervjue deg om dine erfaringer med overgangen fra BUP til DPS, blant annet 
hva du opplevde som bra og dårlig. I tillegg vil vi undersøke hvordan dette påvirker veien din 
inn i voksenlivet og opplevelsen av deg selv som «ung voksen». For å få tak på dette, vil vi 
spørre deg om hvordan hverdagen din har endret seg fra da du gikk på BUP og frem til nå. Vi 
vil også spørre deg om din forståelse av grunnen til at du mottar psykisk helsehjelp. Det er lite 
forsket på denne nevnte tematikken i Norge tidligere. Dette er derfor en forespørsel til deg om 
å delta i et forskningsintervju for å bidra til å bringe ny kunnskap om temaet. 
 
Studien skjer som en del av hovedoppgaven til Isabell El-Melhaoui og Susanne Masvie ved 
profesjonsstudiet i psykologi på Universitet i Oslo. Resultater fra studien vil primært bli brukt 
i hovedoppgaven vår, men vi håper også på å kunne publisere resultatene i en 
forskningsartikkel. 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. Hovedoppgaven 
skrives under veiledning fra førsteamanuensis Marit Råbu ved Psykologisk Institutt. 
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Du har fått informasjon om denne studien gjennom din behandler eller gjennom 
Forandringsfabrikken. Dersom du samtykker til å delta, vil vi kontakte deg. Vi hadde satt stor 
pris på om du hadde hatt lyst til å møte oss, ettersom du har førstehåndserfaring med 
overgangen fra BUP til DPS. 
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer dette at du møter en av oss for en 
intervjusamtale, som vil ta mellom en og to timer. Vi tar lydopptak av intervjusamtalene, slik 
at vi ikke trenger å notere så mye mens vi snakker sammen. Intervjuene blir transkribert 
anonymt rett etter samtalen, og lydfilene blir umiddelbart slettet etter transkriberingen. Det 
transkriberte materialet vil bli behandlet etter gjeldende regler for datasikkerhet, og slettet ved 
slutten av prosjektet.  
 
Deltagelse i studien vil dessuten innebære en mulighet til å reflektere mer omkring erfaringen 
din med overgangen fra BUP til DPS, samt erfaringen din med å bli «større» eller «ung 
voksen». Ved å fortelle om erfaringene dine, kan du også være med på å forbedre overgangen 
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fra BUP til DPS for andre. Studien vil samtidig kreve at du setter av tid til å la deg bli 
intervjuet. Vi er fleksible på tidspunkt. 
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 
trekke deg.   
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det er kun 
intervjuer som har tilgang på lydopptakene, mens det anonymiserte, transkriberte materialet 
vil være tilgjengelige for oss (Susanne og Isabell), samt vår veileder Marit Råbu ved 
Psykologisk Institutt (UiO). 
 
Navnet og kontaktopplysningene dine vil vi erstatte med en kode som lagres på egen 
navneliste adskilt fra øvrige data.  
 
Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien. 
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.2020. Ved prosjektslutt sletter vi alle 
personopplysninger om deg.  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- få slettet personopplysninger om deg, 
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
 
På oppdrag fra Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for 
forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i 
samsvar med personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Psykologisk Institutt ved veileder/prosjektansvarlig Marit Råbu 
(mariraa@psykologi.uio.no), Isabell El-Melhaoui (isabelel@student.sv.uio.no) eller 
Susanne Masvie (susama@student.sv.uio.no).  

• Vårt personvernombud ved Universitetet i Oslo: Maren Magnus Voll 
(personvernombud@uio.no)  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 
eller telefon: 55 58 21 17. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Prosjektansvarlig/veileder  Psykologstudent   Psykologstudent 
Marit Råbu                                         Isabell El-Melhaoui                           Susanne Masvie 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Samtykkeerklæring  
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Unges erfaringer med overgangen fra 
BUP til DPS og veien inn i voksenlivet» og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg 
samtykker til: 
 
• å delta i en intervjusamtale 
 
 
Navn (i blokkbokstaver):  
 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Telefonnummer (slik at vi kan kontakte deg og avtale tid for intervju): 
 
 
-------------------------------------- 
 
 
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 
01.06.2020 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg C: Rådføring med REK for å vurdere om prosjektet var søknadspliktig 
 
Snakket med Claus Henning Thorsen (tlf.nr 22845515) to ganger våren 2019.  

 

Samtale 18.01.2019 kl 13:50 

 

Legger frem prosjektet og problemstillingen for Claus Henning Thorsen. Slik han vurderer 

dette er det ikke helseforskning, ettersom formålet ikke er ny kunnskap om sykdom og helse, 

eller hvordan overgangen påvirker de unges psykiske helse. Han mener prosjektet handler om 

behandlingstilbudet og derfor er helsetjenesteforskning. Slik han forstår det er prosjektet 

derfor utenfor mandatet til REK.  

 

Samtale 13.05.2019 kl 14:40 

 

Ringer Claus Henning Thorsen ved REK for å legge frem rekrutteringsmetoden vår sammen 

med prosjektet som vi har diskutert med han tidligere. Han presiserer at ettersom forskningen 

vår ikke dreier seg om helseforskning, men heller anses som helsetjenesteforskning er det 

ikke nødvendig for oss å sende inn en søknad til Regional Etisk Komité.  
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Vedlegg D: Godkjennelse av prosjektet fra NSD 
 

 
 
 



 73 

 
 

 
 
 



 74 

 
 

 


