
Tove Carstensen • Trondheim 2008

MASTERGRAD I 
HELSE- OG SOSIALFAG

Behandling,
relasjon og aktivitet

En narrativ analyse av 5 personer 
med diagnosen emosjonelt ustabil 

personlighetsforstyrrelse

 

Kliniske 
hjelperelasjoner 
overfor sårbare 

grupper



FORORD 

 

En reise som startet i november 2005 nærmer seg slutten. Det har vært et lærerikt studie, og 

arbeidet med prosjekt og masteroppgave har vært spennende. Spennende på den måten at man 

har blitt kjent med seg selv gjennom ulike utfordringer. Det å stå alene og selvstendig i slike 

prosesser har bidratt til ny kunnskap på mange måter. 

 

Min inspirasjonskilde, utover pasienter jeg har møtt, er en tidligere samarbeidspartner. La oss 

kalle han ”cowboyen”. Takk til deg som i en årrekke har jobbet med denne pasientgruppen, du 

har inspirert meg og inkludert meg i dette arbeidet. 

 

Familien har vært tålmodig og utholdende, gitt rom for at mamma har vært student igjen. 

Gjentagende spørsmål fra fireåringen har vært; Skal du på Molde nå? Hver gang jeg setter fram en 

sekk i gangen. Skal du skrive i kjelleren igjen, mamma? Selv om jeg egentlig går ned for å henge opp 

klær. Spørsmålene kommer nok fortsatt til å dukke opp med ujevne mellomrom. Forskjellen nå 

vil være at man ikke får dårlig samvittighet. 

 

Takk til mine informanter som med åpenhet og velvilje har delt sin historie med meg,  

slik at jeg har fått en større forståelse for lidelsen dere sliter med. Av konfidensialitetshensyn kan 

jeg dessverre ikke nevne navn på behandlere som har bidratt med å rekruttere informanter,  

men jeg har satt pris på at dere i en travel hverdag har tatt dere tid til mitt masterprosjekt.  

Venner og kollegaer har vært støttende og undrende til deler av oppgaven, og har gitt meg nye 

refleksjoner som har virket som en pådriver i prosessen med skriving. 

 

Utover dette har jeg hatt en unik veileder, som med sin underfundige humor og ironiserte 

trønderhets, har sørget for at jeg har kommet videre og videre i arbeidet med oppgaven. Noen 

ganger trodde jeg ikke selv det var mulig å løsrive meg fra kjeller-tilværelsen. Raske og organiserte 

tilbakemeldinger har vært imponerende, og sørget for at min egen drivkraft alltid har vært 

levende. 

 

Tusen takk, professor og psykolog Stål Bjørkly ved høgskolen i Molde. 

 

Trondheim, 30.april 2008 
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SAMMENDRAG 
 
Hensikten med dette prosjektet var å komme nærmere en forståelse av personer med emosjonell 
ustabil personlighetsforstyrrelse, og deres opplevelse av betydningsfull behandling. 
Pasientgruppen beskrives ofte som vanskelig og utfordrende. Mitt ønske var å vektlegge den 
subjektive opplevelsen og pasientens egen historie. For å få tilgang til brukerens stemme har jeg 
benyttet kvalitativ intervjumetodikk. Intervjuguiden har vært semistrukturert og jeg har intervjuet 
fem informanter. Betydningsfull behandling er analysert og drøftet i forhold til kategorier som 
relasjon, tillit, samtaler, aktivitet og hverdagen. Metoden for analyse har vært narrativ tilnærming, 
der dialogen mellom forsker og informant og pasientenes historie er vektlagt. Oppgavens 
teoretiske fundament er positiv psykologi og aktivitetsteori. 
 
Et viktig funn er at en god og støttende terapeutisk relasjon gir godt utgangspunkt for tillit og 
trygghet. Relasjonen er ikke nødvendigvis avhengig av å ha vart lenge eller at det må være samme 
terapeut. Terapeutens egenskaper som at man er folkelig og uformell, viser empati, interesse og 
engasjement påvirker kvaliteten på relasjonen. Det synes betydningsfullt å få mulighet til å vise 
egne følelsesutbrudd, samtidig med at terapeuten er åpen om hvordan man blir påvirket av 
pasientens utrykk. Det gir muligheten til å forstå seg selv og sine følelser bedre. Kompetanse er 
en tillitsskapende faktor og at man formidler denne jevnbyrdig til pasienten oppleves 
betydningsfullt. Som profesjonell bør man ha kunnskap om bakenforliggende sammenhenger, 
slik at en lettere kan forstå det dramatiske utrykket og lidelsen som disse menneskene har. En for 
stor vektlegging av ansvarliggjøring opplever pasienten som urimelig i noen sammenhenger, 
spesielt knyttet til korte kriseinnleggelser. Dette gir lett en opplevelse av å være avvist og at man 
ikke får hjelp.  Aktivitet påvirker indre følelse og kan gi nødvendig avledning fra utålelig indre 
smerte. Gjennom aktiviteten skapes en kontekst som gir mulighet for god kommunikasjon, men 
denne konteksten kan også oppleves som problematisk. En tilknytning til hverdagen gir mulighet 
for å opprettholde rutiner, nettverk og daglige aktiviteter på en slik måte at det ”gir et skinn av 
vanlig liv”. Noen av informantene var opptatt av at hverdagen består av små ting og bekreftelser, 
gode opplevelser og ikke kun mestringsstrategier for å takle vanskelige perioder. 
 
Nøkkelord: emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, betydningsfull behandling, kvalitativt intervju, relasjon, 
tillit, samtaler, aktivitet, hverdagen, positiv psykologi, narrativ analyse. 
 



Sebrapiken 

 

 

Jeg så fram til skolestart samtidig som jeg gruet meg veldig til den. 

Jeg var så annerledes. Jeg var jo en sebrapike! 

Jeg var ikke et menneske lenger, jeg tilhørte den arten som løp på sykehusets savanner, 

og jo flere striper man fikk, desto viktigere var man. 

Jeg hadde glemt hvordan det var å omgås vanlige mennesker. 

Hva gjorde folk når de var sammen? Hva pratet de om? 

Hva var det å prate om annet enn barberblad, piller og hvilke avdelinger de andre lå på? 

Det føltes så tamt å prate om den siste filmen på kino når man kunne fortelle om 

det siste rømningsforsøket til jentene på avdelingen siden av, 

etter at de hadde dopet ned hele personalet ved å helle sovetabletter i morgenkaffen deres. 

Og å diskutere følelser med en normal tenåringsjente, som aldri hadde sett sin sebravenn reise av gårde i ambulanse 

med blodet rennende etter seg i strie strømmer, var ganske meningsløst. 

 

Hvis jeg begynte på skolen igjen, tok jeg enda et steg bort fra den Sofia som jeg hadde blitt så god på å være: 

sebrapikenes ukronede dronning. Ville jeg egentlig det? 

Jeg visste jo ikke hva som ventet meg der ute, i den friske, fine verden. 

Jeg var ikke lykkelig som syk, men jeg hadde ikke vært lykkelig som frisk heller. 

Sykepleierne likte jeg ikke og de var jo friske, mens pasientene likte jeg og de var syke. 

De friske var onde og de syke var gode og uansett hvilken gruppe jeg tilhørte, kom jeg aldri til å bli lykkelig. 

Dessuten var veien mye lengre mot det friske enn i den andre retningen. 

 

(Åkerman, 2005:36) 
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1.0 INNLEDNING 

 

1.1 BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA 

Mennesker med forskjellig utrykk fascinerer meg, og jeg verdsetter at vi i et samfunn kan ha 

mulighet til å være ulike. Men når forskjellene blir ekstreme og uforståelige, hvordan kan man 

møte det? Jeg har erfaring med at mennesker med diagnosen personlighetsforstyrrelser kan ha 

adferd som blir vanskelig å forklare og finne bakgrunn for. Spesielt gjelder dette mennesker med 

diagnosen emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvilken fortvilelse og sårhet kan gi seg 

utslag i dette intense sinnet, viljen til å skade seg selv gang etter gang, den evige funderingen på 

livet eller døden? Hva kan vi som fagpersoner gjøre bedre, når vi balanserer sammen med denne 

gruppen pasienter for å vise at vi er tilliten verdig, og vi tilstreber å unngå avvisning. Hvordan kan 

man møte denne gruppen pasienter på en bedre måte? Min opplevelse er at bak store 

følelsesmessige svingninger og intense utbrudd, ligger det dyp fortvilelse og opplevde traumer.  

Til tross for at man til en viss grad kan forstå hva som ligger til grunn for adferd, og være klar 

over at det ofte bunner i et indre kaotisk følelsesliv, blir pasientgruppen betegnet som vanskelig 

og utfordrende. Det gjenspeiles i litteratur og et stort omfang forskning. Man søker å finne den 

korrekte behandlingsform.  

 

Mitt ønske var å flytte fokus bort fra hva som er den såkalte riktige behandlingsform, den 

unisone teoretiske forståelsen og hva personalet opplever av vansker knyttet til denne gruppen, 

og over på pasientens egen stemme. Hva oppleves mest betydningsfullt i behandling? 

 

1.2 PROBLEMSTILLING 

Personlighetsforstyrrelser som helhet er et omfangsrikt tema. Jeg har valgt å snevre det inn til å 

gjelde den emosjonelt ustabile, også kalt ”borderlinepasienten”. Ikke fordi jeg er spesielt opptatt 

av å kategorisere og diagnostisere, men mer for å få en større oversikt over mengden litteratur og 

tidligere forskning. Problemstilling i denne oppgaven er: 

 

Hva opplever mennesker med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse 

som betydningsfullt i behandling? 

  

Behandling som helhet er et for omfattende temaområde og avgrenses her til enkelte aspekter. 

Betydningsfull behandling er analysert og drøftet opp mot kategorier som relasjon, tillit, samtaler, 

aktivitet og hverdagen.  
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1.3 NYTTEVERDI OG SAMFUNNSMESSIG RELEVANS 

Psykiatriske pasienter er en prioritert gruppe i henhold til Stortingsmelding 25, Åpenhet og 

Helhet (1996-97), samt Stortingsprp.nr.63 (1998: kap.4) som inneholder opptrappingsplanen for 

psykisk helse (1999-08). I henhold til samfunnsmessig relevans har personlighetsforstyrrelser en 

prevalens i normalbefolkning på 13,4 % (0,7 % for den emosjonelt ustabile) (Torgersen et al, 

2001), og i vitenskaplige artikler anslås 30-50% av psykiatriske pasienter å ha en diagnostiserbar 

personlighetsforstyrrelse i komorbiditet med andre lidelser (APA 1994, Perseius et al 2003, 

Beecham et al 2006).  

 

Kvalitativ forskning med fokus på terapeutens rolle eller tilknyttet en spesifikk teoretisk 

tilnærming har jeg funnet flere eksempler på. En generell innfallsvinkel til pasientens stemme er 

derimot mer begrenset, derfor synes det relevant å gjennomføre mitt prosjekt med ytterlige 

fordypning på pasientens opplevelse, uten å være opptatt av terapiretning.  

 

1.4 BAKGRUNNSINFORMASJON 

1.4.1 Diagnosen 

Personlighetsforstyrrelser som egen diagnose ble først aktuelt etter 1980, gjennom DSM III som 

lanserte 12 ulike personlighetsforstyrrelser. Før dette kunne lidelsen bli karakterisert med ulike 

diagnoser som blant annet nevrotisk schizofreni, hysterisk depresjon, grense- eller 

pseudopsykose, psykopatiske karakteravvik, pan-angst med agitert adferd med mer (Vaglum 

2000, Nissen 2000). 

 

Mye av forskning som er gjort og litteratur som er beskrevet, tar utgangspunkt i 

borderlinebegrepet og amerikanske ”Diagnostic and statistics manual for mental disorders”, DSM VI. 

Borderline blir beskrevet med følgende karaktertrekk: ”…a pervasive pattern of instability of 

interpersonal relationship, self-image,  affects, marked impulsivity that begins in early adulthood. (...) intense 

abandoment fears and inappropiate anger. Their frantic efforts to avoid abandoment may include impulsive actions, 

self-mutilation or suicidal behaviour” (APA, 1994:650). 

 

”International Classification of mental and behavioural disorders”, ICD 10 (WHO, 1992) er 

diagnosesystemet vi benytter i Europa, beskriver den emosjonelt ustabile slik: Kjennetegnes ved 

en klar tendens til å handle impulsivt uten å tenke på konsekvensene. Uforutsigbart og svingende 

stemningsleie, planleggingsevne framover er vanskelig og utbrudd med intenst sinne kan føre til 

vold eller adferdseksplosjoner. Følelsesmessig ustabilitet er til stede, i tillegg til at individets 
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selvbilde og indre verdier er uklare og forstyrrede. En kronisk tomhetsfølelse som kan føre til en 

tilbøyelighet til å bli involvert i intense forhold. Dette kan utløse følelsesmessige kriser, og kan 

være forbundet med desperate bestrebelser for ikke å bli forlatt, og med en serie av 

selvmordstrusler eller episoder med selvpåført skade (ibid). 

  

Denne gruppen pasienter har ofte flere tilleggslidelser. Det kan være andre psykiske lidelser som 

stemningslidelser, angstlidelser, spiseforstyrrelser og rusmisbruk, samt andre 

personlighetsforstyrrelser. Dette kompliserer den kliniske tilstanden, og vanskeliggjør å finne et 

tilpasset behandlingstilbud (Nissen 2000, Wilberg 2002, Mehlum 2006). 

  

1.4.2 Ulike forståelsesmodeller 

Personlighetsforstyrrelser blir ”forstått” ut fra flere ulike perspektiv. Ytterpunktene går fra det 

som oppfattes som alvorlig patologi med bakgrunn i arv og miljø, til et perspektiv der man ser på 

personlighetstrekk som en ekstrem normalvariant. Noen perspektiv hevder at personlighet skapes 

i sosiale relasjoner, og unngår begrepet forstyrrelse og kaller det for personlighetsrelaterte 

problemer (Wilberg, 2002). Det synes relevant å beskrive en enkel framstilling av tre perspektiver 

som har betydning for mitt prosjekt. Samtidig som man tar med seg en bevissthet om at det 

eksisterer flere forståelsesmåter, hva gjelder denne gruppen pasienter.  

 

Den psykoanalytiske tradisjon 

Den psykoanalytiske forståelsen bygger på at tidlige barndomsopplevelser preger personligheten, 

traumatiske erfaringer gir indre strukturelle defekter og en manglende integrering av ego, 

superego og id. Dette fører til bruk av primitive forsvarsmekansimer, der man ser mennesker 

som enten gode eller onde. Otto Kernberg er viktig bidragsyter her. Heinz Kohut befinner seg 

også innenfor den psykoanalytiske tradisjon hva gjelder forklaring av det man oppfatter som en 

personlighetsforstyrrelse. Han er opptatt av at tidlige, traumatiske opplevelser danner et svekket 

kjerneselv. Selvpsykologien understreker viktigheten av at man blir speilet og bekreftet fra tidlig 

barndom, og ser på sviktende foreldrefunksjon som avgjørende for utvikling av 

personlighetsforstyrrelse (Wilberg, 2002). 

 

Den kognitive tradisjon 

Fundamentet i denne tradisjonen er basert på en antakelse om at en systematisk feiltolkning av 

stimuli og persepsjon gir automatiske negative tanker. Kognitive informasjonsprosesser er 

dysfunksjonelle hos den personlighetsforstyrrede. Det antas at et samspill mellom genetisk 
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betingede disposisjoner og miljømessige faktorer skaper en feiltolkning i hvordan man oppfatter 

situasjoner (Beck, J., 2005). Man snakker videre om at de kognitive strukturene organiserer 

erfaring og adferd, og at man utvikler ”skjema” på hvordan vi handler. Skjema blir å betrakte som 

de basale antakelser om hvordan vi oppfatter oss selv og omverdenen (Wilberg, 2002). Aaron 

Beck, Marsha Linehan og Jeffrey Young er bidragsytere som bør nevnes i denne tradisjonen. 

 

Den normalpsykologiske tradisjon 

Personlighet beskrives som en hierarkisk organisering av adferd og personlighetstrekk. En 

personlighet består av flere dimensjoner. Eksempelvis omgjengelighet, samvittighetsfullhet, 

åpenhet, nevrotisisme og ekstroversjon. Dimensjonene er uavhengige, men kan stå i et dynamisk 

forhold til hverandre. Personlighetsrelaterte problemer som handler om eksempelvis skjør 

stabilitet, manglende fleksibilitet og en tendens til å skape onde sirkler, er tilstedeværende i en 

normalbefolkning. En endring av ekstreme personlighetstrekk, eller en bestemt sosial adferd kan 

oppnås i samhandling mellom mennesker uten at man nødvendigvis trenger å sykeliggjøre 

personlighetstrekk som patologi (Wilberg, 2002).   

 

1.5 BEGREP OG FORKORTELSER I OPPGAVEN 

I denne oppgaven vil jeg referere til mine informanter med emosjonell ustabil 

personlighetsforstyrrelse som pasienter. Ikke fordi jeg mener de passivt mottar hjelp, uten 

mulighet for påvirkning, men at det er en del av den daglige benevnelsen som benyttes når man 

jobber innenfor sykehus. I tillegg håper jeg at det er mer leservennlig, framfor å benytte en 

blanding eller sammensetning av pasient/ bruker/ klient/tjenestemottaker. Jeg benytter 

forkortelse EUP utover i oppgaven, for å erstatte emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. 

 

Når det gjelder den som yter helsehjelp har jeg brukt ulike begrep. Behandler, terapeut, 

helsearbeider eller den profesjonelle, uavhengig om det dreier seg om en lege, psykolog, 

sykepleier eller ergoterapeut. Forkortelser for øvrig kommer jeg tilbake til utover i oppgaven. 

 

1.6 OPPGAVENS OPPBYGGING 

Neste kapittel starter med en presentasjon av mitt teoretiske fundament. I tillegg til tidligere 

forskning beskrives positiv psykologi og aktivitetsteori. Bakgrunn for valget kommer jeg tilbake 

til i gjeldende kapittel. Deretter går jeg gjennom min framgangsmåte i prosjektet, det kvalitative 

forskningsintervju og praktisk gjennomføring av det. En kort drøfting av validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhet følger etter dette. Jeg har vært opptatt av relasjon pasient-terapeut, det synes 
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derfor naturlig å beskrive elementer i prosessen knyttet til relasjon forsker-informant. Mine funn 

presenteres i kapittelet analyse og drøfting. Det syntes logisk å ha en felles analyse og drøfting, 

med gjennomgang av de fem personenes opplevelser. En oppdeling kunne skapt unaturlige skiller 

og gjort oppgaven mer fragmentert. Informantenes uttalelser blir kategorisert i fem hovedtema: 

Relasjon, tillit, samtaler, aktivitet og hverdagen.  Jeg kommer tilbake til begrunnelse for 

kategoriene og undertema i metoden, kap.3.2.7 Fra rådata til kategorier side 27.  

 

Siste del av oppgaven inneholder en oppsummering, der jeg prøver å framheve de viktigste 

funnene. Samtidig beskrives begrensninger i egen metode og design. Deretter følger 

implikasjoner for videre arbeid, før jeg til slutt avrunder ved å se på arbeidet med oppgaven som 

helhet.  
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2.0 TEORETISK FUNDAMENT 

 

For å danne meg et bilde over hvilken behandling som anses betydningsfullt i en vitenskaplig og 

evidensbasert virkelighet, synes det relevant å inkludere forskning som er gjennomført. 

Problemstillingen min innbefatter begrepet behandling, og for å skape en oversikt hva 

profesjonelle mener er betydningsfullt, og sette dette i sammenheng med hva informantene 

opplever, er interessant. Dette kommer jeg tilbake til i analyse og drøfting. Jeg deler opp kapittelet 

tidligere forskning i kvantitativ, kvalitativ, samt tilknytning til ergoterapi og aktivitet. Til slutt 

inkluderer jeg to narrativer, med tidligere pasienter som forfattere. Narrativene beskriver deres 

opplevelse av betydningsfull behandling, en naturlig sammenheng med min problemstilling.  

 

Videre i mitt teoretiske fundament presenterer jeg positiv psykologi og aktivitetsteori. Dette vil 

representere deler av min forforståelse. Bakgrunnen for valg av teoretisk perspektiv henger 

sammen med at jeg som fagperson og ergoterapeut er opptatt av aktivitet, ressurser og mestring. 

Min oppfatning er at aktivitet er en naturlig del av menneskers hverdagsliv, og i behandling av 

psykisk syke mennesker er jeg opptatt av at vi må holde fokus på helsefremmende faktorer i 

tillegg til det som oppleves problematisk. Positiv psykologi og aktivitetsteori synes å ha en 

sammenfallende oppfatning av dette.  

 

2.1 TIDLIGERE FORSKNING 

Mitt littetursøk har vært gjennomført i flere tidsrom. Første søk ble gjort i november 2006, med 

søkeord: ”borderline and treatment and quantitative”, det samme gjentatt med ”borderline and treatment 

and qualitiative”. Jeg gikk systematisk gjennom databaser som Psyk Info, Cinahl, Embase, Medline, 

Pubmed, Norart, Swemed, Ovid og Cochrane Library. Databasene ga meg mellom 8-45 treff, og 

muligheten til å gjennomgå alt som var aktuelt. En total gjennomgang av all forskning på gruppen 

emosjonelt ustabile lar seg ikke gjøre, og for noen kan det virke som om jeg har glemt viktige 

bidragsytere. Jeg har tilstrebet å holde fokus på det som oppleves praksisnært innenfor mitt felt, 

samt det jeg har sett på som relevant for min problemstilling. 

 

2.1.1 Kvantitativ forskning 

Internasjonal forskning er dominert av kognitive terapitradisjoner, jeg vil trekke fram 

undersøkelser som har hatt stor betydning, samt forholde meg til de nordiske miljøene. Marsha 

Linehan, amerikansk psykolog, har utviklet en behandlingsform for personer med EUP. 

Dialektisk adferdterapi (DBT). Dette er en behandlingsform som startet med utgangspunkt i 
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kvinnelige borderlinepasienter, som hadde stor grad av selvskading og selvmordsforsøk. Ønsket 

var en hensiktsmessig innfallsvinkel rettet mot en utfordrende gruppe. Teoretisk er DBT inspirert 

av flere retninger blant annet; atferdsterapi, kognitiv terapi, læringsteori, dialektisk tenkning og 

Zen-buddhistisk filosofi. Behandlingen omfatter ferdighetstrening i grupper med 

hjemmeoppgaver og individualterapi. Terapeuten er i stor grad tilgjengelig på telefon, og 

følelsesmessige og impulsive kriser drøftes med tanke på å skape mestringsstrategier i hverdagen. 

Validering, det å bekrefte, akseptere og anerkjenne pasienten står sentralt, sammen med 

mindfulness som handler om en bevissthet rundt hvordan man framstår, beskrive dette og videre 

skape en bedre regulering av et svingende følelsesliv (Linehan, 1993). For å dokumentere effekten 

av DBT har Linehan flere randomiserte, kontrollerte studier (1991, 1999, 2002, 2006). Den siste 

undersøkelsen har et utvalg på 101 kvinner, hvor DBT kontrolleres opp mot behandling av 

eksperter på suicidaladferd og borderlinepasienter i kommunen. Undersøkelsen bekrefter at 

graden av selvskading/selvmordsadferd ble redusert etter behandling med DBT, betydelig mindre 

sykehusinnleggelser og deltagerne som fikk tilbud om DBT hadde mindre drop-outs fra 

behandling (Linehan et al, 2006).  

 

DBT som behandlingsform synes å ha fått en viss anerkjennelse ettersom det foregår flere 

prosjekt i flere land. Land som det synes naturlig å sammenligne seg med er blant annet 

Nederland, Tyskland og Sverige (Andersson, Wærn og Øst, 2005). I Norge er Lars Mehlum 

prosjektleder for en planlagt effektstudie knyttet til DBT. En randomisert, kontrollert studie med 

selvskadende ungdom, hvor kontrollgruppen mottar behandling som vanlig ved barne- og 

ungdomspsykiatrisk klinikk. Det er planlagt at 150 ungdommer skal delta i en toårsperiode fram 

til desember 2009. Ingen resultater er tilgjengelig enda (www.med.uio.no/2008).  

 

Jeffrey Young har også sitt feste i kognitiv terapi, skjemafokusert terapi (SFT). Behandling 

fokuserer på en kognitiv rekonstruksjon av indre selvoppfatning, grundig kartlegging av 

traumatiske barndomsopplevelser som har ført til ”skjema” på hvordan vi takler situasjoner i 

voksenlivet (Kellogg og Young, 2006). Videre blir dette brukt i tankefokuserte teknikker, at man i 

terapi har en dialog med overgriper, skriver brev til foreldre som har vært voldelige. Videre har 

behandlingsformen et aspekt av opplæring, med fokus på normalitet hva gjelder følelser og 

tanker. Validering av pasienten blir viktig. Hvordan takle emosjonell svingninger, tillit til andre 

mennesker (ibid). Nordahl og Nysæter (2005) har i norsk sammenheng gjennomført en 

oppfølgingsstudie av seks pasienter med diagnosen EUP ved bruk av SFT. Pasientene ble 

behandlet i 18-36 måneder i løpet av 1998-2003, og gjennomførte et ulikt antall terapitimer. Fem 
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av de seks pasientene viste symptomnedgang og bedring i forhold til indre stress. Ingen hadde 

gjennomført selvmordsforsøk i løpet av perioden, og det viste seg en betydelig nedgang i 

selvskadingsadferd. Tre av pasientene tilfredsstilte ikke kriteriene for diagnosen EUP etter 12 

måneders follow-up.  Giesen-Bloo, et al (2006) har sammenlignet SFT med transference-fokusert 

terapi i Nederland. En randomisert, kontrollert studie som innbefatter 86 pasienter. Etter ett, to 

og tre års oppfølging med disse terapiformene, er resultatene at pasienter som deltok i SFT har 

mindre drop-out risiko, og at borderline pasienten viste en klinisk bedring med nedgang i 

symptomer, samt en økende følelse av livskvalitet etter gjennomført behandling.  

 

Effektstudier innenfor psykoanalytisk tradisjon har gjennom en årrekke vært mangfoldig. Å 

gjennomgå denne store mengden synes ikke mulig i en oppgave av mitt omfang. Det som blir 

tillagt vekt internasjonalt for tiden synes å være mentaliseringsbasert terapi (MBT) og som 

tidligere nevnt DBT (Mehlum, 2006). MBT er en behandling som skal hjelpe pasienten å oppnå 

bedre affektkontroll, å lære mer hensiktsmessige affektutrykk. Samtidig tenker man at det er 

ønskelig å oppnå trygge og gode relasjoner til andre mennesker. Gjennom å mentalisere fører det 

til en større sammenheng mellom indre og ytre realiteter. Man må kunne observere egne og 

andres følelser, slik at man mestrer å se en sak fra flere sider. På den måten kan en forstå egne 

følelsesmessige reaksjoner og samtidig utvikle evnen til å forstå andres følelser (ibid). 

Behandlingsmetoden er bygd opp som et strukturert dagtilbud, med gruppetilbud og 

individualterapi. I England har Bateman og Fonagy gjennomført forskning knyttet til bruk av 

MBT, og deres effektstudier framhever dette som en metode som gir mindre selvmordsforsøk, 

mindre selvskading, færre innleggelser i sengeavdeling, mindre angst og depresjon og bedre sosial 

tilpasning. I tillegg synes denne behandlingsformen å være økonomisk konkurransedyktig 

sammenlignet med vanlig psykiatrisk behandling (Bateman og Fonagy 2004, Mehlum 2006). 

 

I norsk sammenheng har man forsket på betydning av dagbehandling (Karterud et al 1992, 

Theresa Wilberg 2000, Karterud et al 2003). Teoretisk fundament har blant annet vært 

psykoanalytisk orientert, for eksempel selvpsykologi og MBT. Behandlingen har vært i omfang 

åtte til femten timer per uke, med ulike former for grupper. Eksempelvis psykoterapi, kreativ 

gruppe, fysisk aktivitet og kognitiv terapi. Forskningen har blant annet vært gjennomført i et 

dagbehandlingsnettverk og innbefatter en stor andel pasienter (n=1244) (Karterud et al, 2003). 

Pasientene framhever at behandling oppbygd på denne måten gir innhold i dagen, mulighet til å 

jobbe med seg selv i relasjon til andre, bli bevisst egne affekter og hvordan håndtere 

affektsvingninger. I tillegg forstå hvordan tidlige barndomsopplevelser påvirker situasjoner i dag, 
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problemløsende strategier og bli bevisst unngåelsesmekanismer. Expressive Art Group, en gruppe 

med bruk av ulike kreative teknikker som maling, tegning, rollespill, bevegelsesterapi og 

psykodrama blir rangert høyest av pasientene. Uttalelser som at de setter pris på miljøet som ikke 

preges av konkurranse, og setter sine mentale bilder i sammenheng med respons fra andre 

pasienter og terapeuten synes verdifull. Det å finne alternative måter å utrykke seg på, og 

reflektere i større grad rundt oppfattelsen av seg selv ble framhevet (Karterud og Urnes, 2004).  

 

Som en oppsummering når det gjelder kvantitativ forskning presenterer Cochrane library en 

review-artikkel ”Psychological therapies for people with borderline personality disorder ”(Binks et al, 2006), 

der de konkluderer med at det er noe effekt knyttet til bruk av DBT som behandlingsform, og 

Marsha Linehan framheves med sine randomiserte, kontrollerte studier. Det er fortsatt behov for 

mer forskning, konkluderer forfatterne, men en strukturert behandlingsform, med klarlagt 

innhold og oppfølging over tid viser lovende resultater overfor gruppen pasienter.  

 

2.1.2 Kvalitativ forskning 

I Sverige er det flere aktive miljø rundt bruken av DBT. Perseius et al, (2003) har foretatt 

dybdeintervju med ti pasienter med diagnosen EUP, samt fire terapeuter. Fokus var pasientenes 

opplevelse av DBT som behandlingsform. Konklusjon var at terapiformen var beskrevet som 

”lifesaving” av pasientene. Det å bli forstått, respektert og bekreftet i kombinasjon med kognitive 

og adferdsmessige ferdigheter ble framhevet, samtidig med at symptomene som selvskading, 

suicidforsøk, angst og depresjon ble redusert i etterkant av behandling. Pasientene hadde en 

opplevelse av at livet ble mer håndterlig (2003).  

 

Sharon Miller (1994), beskriver et kvalitativt studie som innbefattet ti pasienter med diagnosen 

borderline. Disse ble fulgt opp over ett år med seks dybdeintervju. Målsetting var en kartlegging 

av pasientens opplevelse, både det å ha en slik lidelse og hvordan man eksisterer i verden med 

den. I tillegg ønsket hun å vite noe om hvordan de oppfattet behandling de har fått. Ved bruk av 

narrativ metode, livshistorie ba hun den enkelte om å fortelle om seg selv. Resultatet av 

undersøkelsen var at alle pasientene følte seg ”fremmed” i verden og i sosiale settinger. De 

beskrev videre en svært dårlig selvtillit, og at de var lavest på rangstigen. Alle beskrev en stor 

følelsesmessig smerte, og et konstant ønske om å dø. De valgte ulike strategier for å føle seg 

bedre, og det å mestre livet sitt. Strategier var eksempelvis dissosiasjon som en mulighet for å 

blokkere ut følelser, selvskading og rus. Desperate bestrebelser for ikke å være alene kunne 

framstå som impulsiv adferd og en stadig søken etter identitet. I møte med sine terapeuter 
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beskrives en mistillit, pasientene kunne ikke vise seg sårbare, de mente at det ble senere brukt 

mot dem, eksempelvis ved innleggelse på tvang. De hadde vanskelig for å være åpne om sine 

problemer, spesielt deres alltid tilstedeværende dødsønske og mente at det ga dem mindre 

kontroll på hvordan deres behandling ble iverksatt. Det at pasientene framsto med full åpenhet i 

møte med forskeren, ble beskrevet som at det ikke ble forventet noe av dem. De hadde en rolle 

som ikke innebar bedring i terapi og de kunne bidra til hjelp kun gjennom sine beskrivelser. 

Konklusjon på hvordan de opplever behandling er at de føler at forholdet mellom terapeut-

pasient er for hierarkisk, og at det er nødvendig med en mer samarbeidende struktur for å oppnå 

en god relasjon. Og at det blir viktig med en større grad av påvirkning fra pasienten selv, i forhold 

til når det er nødvendig med sykehusinnleggelse (Miller, 1994). 

 

Den siste kvalitative undersøkelsen som synes relevant for mitt prosjekt handler om betydning av 

tillit i en terapeutisk relasjon. Langley og Klopper (2005) har gjennomført dybdeintervju med seks 

pasienter med diagnosen EUP og ti terapeuter, hvorav de siste seks deltok i et 

fokusgruppeintervju. Utgangspunktet for undersøkelsen var å etablere et kommunalt tilbud til 

pasienter med EUP, og det var ønskelig å kartlegge hvilke faktorer både pasienter og terapeuter 

anså som betydningsfullt i forbindelse med dette. Spørsmålene var i utgangspunktet åpne og 

fremmet beskrivelser. Eksempelvis; “What have you found helpful in maintaining youre health?” 

 Alle pasienter trakk fram tillit som spesielt betydningsfullt. Tillit var avgjørende for å etablere en 

terapeutisk relasjon, og ble sett på som et fundament i et samarbeid mellom pasient-terapeut. 

Videre var tillit også en avgjørende faktor for å vedlikeholde forholdet mellom pasient og 

terapeut. Dette bekreftes av terapeutene som så på tillit som en tidkrevende, men viktig prosess, 

og var nødvendig for å styrke den terapeutiske alliansen. Uten tillit vanskeliggjøres en behandling, 

uavhengig av innfallsvinkel, understreket de (Langley og Klopper, 2005). 

 

2.1.3 Forskning relatert til ergoterapi og aktivitet 

Aktivitet er relevant sett i sammenheng med min bakgrunn. Ettersom jeg ønsket å inkludere dette 

som et intervjutema, var det interessant å kartlegge tidligere forskning. Jeg gjentok da et 

litteratursøk med søkeord: ”borderline personality disorder and occupational therapy”. (Databaser er nevnt 

på side 6 og søket gjennomført i samme tidsrom). Her fikk jeg treff i Psyk Info, Embase og Pub 

Med. Det synes hensiktsmessig å presentere to prosjekt og en teoretisk artikkel i sammenheng 

med min problemstilling: 
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Artikkelen ”Mental Health Clients confirm the motivating power of occupation” (2001) beskriver et 

kvalitativt prosjekt med observasjon og intervju knyttet til dagsenter. Seks brukere (hvorav en 

med personlighetsforstyrrelse) uttalte seg om motivasjon for aktivitet og hvilken betydning det 

har for innhold i dagen. Hvordan oppfattes tiden underveis i aktivitet, samt fordeler med å være i 

aktivitet. Tre hovedtema ble resultatet ut fra prosjektet: aktivitet øker motivasjon for å komme til 

dagsenteret, det gir kompetanseøking og man utvikler selvfølelse. Det kunne se ut som de fleste 

satte pris på en meningsfull aktivitet når de kom til dagsenteret, dette gjorde at man fikk en 

følelse av tilhørighet. Gjennom deltakelse i gruppe og det å lære nye aktiviteter, gjorde at man ble 

bedre rustet til å takle påkjenninger. Man fikk en opplevelse av å være betydningsfull. Aktiviteter 

som ble benyttet ved dagsenteret var trearbeid, hagearbeid, sosiale aktiviteter som lage et måltid 

og drikke kaffe/te (Mee og Sumsion, 2001). 

 

”The meaning of psychosocial occupational therapy in a life-story perspective. A long-term follow-up of three cases” 

(2003) beskriver tre pasienter og deres opplevelse av livskvalitet etter deltagelse i ergoterapeutisk 

dagbehandling. Inklusjonskriterier var alvorlig psykisk lidelse (deriblant personlighetsforstyrrelse), 

alder 20-40 år. Av 20 pasienter som hadde deltatt i et ergoterapeutisk gruppeprogram, ble tre 

fulgt opp med intervju åtte år etter deltagelse. Hensikten var å kartlegge hvorvidt pasienten 

fortsatt opplevde effekt av behandlingen. Gjennom bruk av narrativer ble pasienten oppfordret 

til å understreke betydningsfulle tema i sin livshistorie. Det ergoterapeutiske programmet 

inkluderte aktiviteter som maling, tegning, bruk av leire, hagearbeid, matlaging og 

kroppskjennskap. Målsetting i aktivitetene var blant annet selvstendighet i daglige gjøremål og 

bevissthet rundt egen rolle i livet. Flere av deltakerne hadde individuell terapi i tillegg basert på 

objektrelasjonsteori. Resultat: To av de tre beskrev merkbart/noe bedring og de følte at 

programmet hadde hjulpet dem med å bli mer sosiale. Pasientene mente at de ble utfordret til å se 

framover, i den forstand at det var mulig for dem å være i jobb. Disse to opplevde fortsatt å 

mestre hverdagslivet åtte år etterpå, og beskrev en generell stabil psykisk form. En av dem 

understreket at dette ikke kun skyldes dagbehandlingen, men at hun i tillegg hadde god støtte av 

sin far, var i jobb og hadde fått seg kjæreste. Det avgjørende for henne, på det tidspunktet hun 

deltok, var at noen hadde tro på at hun kunne fungere i jobb og at hun gjennom behandlingen 

fikk mulighet til å være i sosiale settinger og langsomt bygge opp sin styrke. Den siste personen 

beskrev ingen endring etter deltakelse (Eklund et al, 2003).  
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Artikkelen “Occupational therapy in the treatment of borderline psychiatric patients” (1961) beskriver 

interessante innfallsvinkler som er aktuelle også i dag. Siden dette var før 

personlighetsforstyrrelser ble lansert som diagnose beskrives lidelsen som en mellomting mellom 

nevrose og psykose, latent schizofreni, et symptombilde med depressive, angstrelaterte, paranoide 

og tvangsmessige utrykk. Pasientene ble oppfordret til å ta maksimalt ansvar selv og forholde seg 

til åpen avdeling. Innleggelsen var frivillig og varte fra 6-18 mnd, og inneholdt psykoterapi, 

gruppeterapi og ergoterapi. Det var forventet at pasienten hadde en struktur på dagen og deltok i 

behandlingen. De ergoterapeutiske aktivitetene beskrives som møbelsnekring, hagearbeid, 

oppussing, veving, kurvfletting og mosaikk (Jensen og Kirschbaum, 1961). 

 

Det siste litteratursøket mitt ble gjennomført i april 2007. Søkeord jeg brukte var ”activity, 

occupation, work, leisure” i kombinasjon med ”borderline personality disorder”. Disse ble prøvd 

systematisk i databaser tilknyttet OVID; Cinahl, Medline, Psyk Info, og Embase. I tillegg 

PubMed. Det som ga flest treff var kombinasjonen ”work and BPD” med 77 treff i Embase. 

Naturlig nok ble det gjentagelse av forskning på behandlingsformer og artikler om ulike typer 

forståelsesmodeller også i dette søket. Fant ingen artikler som dreide seg direkte om bruk av 

aktivitet. To artikler virket imidlertid interessante i forhold til meningsfulle livsendringer. Hva 

man som pasient opplever betydningsfullt og gjør at man kan takle psykisk sykdom noe bedre. 

Dette er to narrativ som jeg her gjengir kort: 

 

“I stopped my revolving door and returned to work” (2005); er en historie som gir et innblikk i reisen fra å 

være en vanskelig borderlinepasient med hyppige innleggelser og stor grad av selvskading, til en 

rolle som arbeidstaker. Pasienten mente selv at hun i utgangspunktet ikke så seg selv som annet 

enn kronisk psykiatrisk syk. Endringen som skjedde beskriver hun som overveldende, og oppsto 

brått. Hun fikk tilbud om å være brukerrepresentant ved et kommunesenter som hun tidligere 

hadde mottatt behandling; ”Main House”. Det at noen hadde tro på henne og tillit til at hun 

kunne mestre en slik rolle hadde stor betydning. Hun følte seg likeverdig behandlet som 

arbeidskollega, og dette førte til en opprettholdelse av en stabil faktor i livet hennes. Hun måtte 

jobbe med tilbakevendende, negative mønstre og svingende følelser. Det at noen så bak adferden, 

og var opptatt av hennes evner og livserfaringer og muligheten til å bruke dette i møte med andre 

pasienter på en hensiktsmessig måte var vanskelig å skjønne. Det førte til at hun tok ansvar og 

det skapte en helhet i livet hennes, ”it enveloped my whole beeing…” som hun sier. Gradvis minket 

mistilliten til andre mennesker, og hun fikk en stadig større tro på seg selv (Sanders, 2005). 
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I ”My coping strategy” (2007) forteller Williams hvordan hun takler følelsesmessige svingninger og 

hvordan hverdagen framstår for henne med en diagnose som EUP. Pasienten beskriver at hun 

føler seg mer resilient gjennom et samarbeid med støttespillere i kommunen. Hun får hjelp til å 

normalisere sine tanker og følelser, og har etter hvert fått innsikt. Hun understreker positivitet, 

”common sense”, entusiasme og evnen til å lytte som egenskaper som blir viktig hos hjelpere og 

at støtten må være der i lang tid. Hennes daglige liv framstår ikke lenger som en trussel, sier hun 

(Williams, 2007). 

 

 

2.2 POSITIV PSYKOLOGI 

Utgangspunktet for positiv psykologi er den franske filosofen Camus. Han undret seg over 

hvorfor ikke alle mennesker tok livet av seg. Det meste sentrale filosofiske spørsmål, i følge han 

var; hva er det som gjør at vi tross alt velger livet? Med dette som utgangspunkt skjønner man at 

eksistensialismen har spilt en sentral rolle i teoriens grunnlag. Husserl og Heidegger mente at 

mennesket i stor grad var delaktig i å konstruere sin egen verden, og ikke bare var gjenstand for 

miljøpåvirkning og arv. Etthvert individ trer fram på bakgrunn av sin egen opplevelsesverden 

(Brudal, 2006).  

 

Positiv psykologi blir videre beskrevet som en motpart til at man i en årrekke har forsøkt å finne 

forklaringsmodeller og behandlingsmetoder for hvordan lindre psykisk lidelse. Man er mer opptatt 

av finne helsefremmende og forebyggende faktorer i denne teorien.  

 

Målsettingen beskrives som tredelt: 

1. finne fram til styrker mennesker har. 

2. utvikle teorier som kan frigjøre menneskets potensial. 

3. fokusere på hva som kan gi beskyttelse mot psykisk ubalanse. 

 

Det individuelle i mennesket, den enkeltes unike narrativ skal si oss noe om muligheter og 

potensial akkurat dette mennesket har. Denne endringen til det helsefremmende perspektivet, 

skaper utfordringer i forhold til tradisjonell psykologi der det typiske og likheter søkes. 

Tradisjonelle forklaringsmodeller tar utgangspunkt i traumer og problemområder, framfor hva 

som skaper mestring (Brudal, 2006). 
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Martin Seligman (2007) beskriver i Ekte lykke, Positiv psykologi i praksis tre grunnsøyler: Menneskets 

positive følelser som håp, tro, tillit, mot, lojalitet, videre menneskets positive trekk i form av 

egenskaper, evner, ferdigheter og til slutt positive institusjoner i samfunnet som eksempelvis nære 

familier og demokrati. Han mener fokus på positive erfaringer, gjør at de negative følelsene 

forsvinner raskt. Samtidig fungerer menneskets styrker som ”buffere” mot ulykker og psykiske 

lidelser, og utgjør muligens nøkkelen til oppbygging av motstandskraft. 

 

Tre teorier er særlig knyttet opp til positiv psykologi; teorien om subjektivt velvære, teorien om 

selvstyrthet og teorien om selvrealisering. Jeg vil her ta utgangspunkt i disse tre fra Brudal og 

beskrive nærmere hva de inneholder: 

 

Subjektivt velvære 

Målsettingen i denne teorien, er å utvide fokus fra en ensidig vinkling på hva som medfører 

psykisk smerte og lidelse, til også å inkludere positive erfaringer som går sammen med glede og 

lyst. Hva gir vekst og velvære hos den enkelte blir viktig å kartlegge. Positive, subjektive 

opplevelser, håp, optimisme og lykke som individet beskriver tillegges vekt. Det tilstrebes en 

kunnskap om hva som gir opplevelse av livskvalitet. 

 

Positive øyeblikksmøter ”now-moments”, er et annet begrep som faller inn under teori om 

subjektivt velvære. Dette er øyeblikk som kan ha en overførende effekt på menneskets indre plan, 

og kan gi opplevelse av endring og fornyelse (Daniel Stern i Brudal, 2006: 43). Øyeblikk med 

positive opplevelser gir en vitaliserende effekt og påvirker mennesker til at man senere tilstreber 

en gjentagelse av disse erfaringene. Dette kan skape en drivkraft i seg selv, og man blir motivert 

til å oppsøke og skape tilsvarende positive opplevelser. Dette beskriver Gro Vatne Brean som 

opptakten til en god sirkel som kan påvirke oss intrapsykisk og interpsykisk (Brudal, 2006). 

 

Selvstyrthet 

Med utgangspunkt i en positiv og optimistisk grunnholdning er det tre grunnleggende behov som 

må tilfredstilles i følge denne teorien: Det første er at mennesket ønsker å organisere erfaringer 

og adferd selv, man har et behov for å ivareta sin autonomi. Det andre behovet er at man som 

menneske ønsker å ha mestring og kontroll over egne handlinger, og også konsekvensene av 

handlingene. Dette beskrives som behovet for kompetanse. Det siste er behov for nære 

relasjoner til andre. 
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Selvrealisering 

Det gode liv handler om mer enn bare streben etter behag og unngåelse av smerte. Vi har også en drøm om å 

kunne leve et skapende liv.(...)Å realisere seg selv er å kreere, det å være i bevegelse og å bringe fram noe nytt 

(Brudal, 2006:67). Med utgangspunkt i både Aristoteles og Maslow representerer denne teorien 

en grunnleggende tro på at alle mennesker har et iboende ønske om vekst og utvikling, et indre 

potensial. Mennesket ønsker å virkeliggjøre muligheter og utfolde egne evner, gjennom 

selvaktualisering og kreativitet. Man skiller mellom to former for kreativitet: Den skapende 

aktivitet i hverdagslivet som gjør oss i stand til kreativ problemløsning, og den mer historisk og 

kulturelle aktivitet som beskrives som mer genial og synlig i samfunnet.  

 

Psykologen Csikszentmihalyi anses som bidragsyter både i forhold til kreativitet og det at 

mennesker kan befinne seg i en tilstand av flyt, flow i gjennomføring av aktiviteter. Det vil si at 

man befinner seg i en tilstand som gjør at vi glemmer tid, sted og alle bekymringer. Vi lar oss 

engasjere helhjertet og blir oppslukt for kortere eller lengre tid. Slike opplevelser mener 

Csikszentmihalyi, påvirker selvbildet og gir en positiv opplevelse av mestring. Samtidig synes det 

å ha en positiv effekt på fysiske tilstander som eksempelvis smerte, hodepine og lignende. 

Kreative personer beskrives i teorien om selvrealisering, som mennesker som har mot til å stå 

fram i verden. Psykoanalytikeren Otto Rank sier at dette er forbundet med en eksistensiell angst, 

en livsfrykt, som igjen sees i sammenheng med en angst for å dø. Livet og døden er like 

skremmende. Det å leve med denne dobbeltheten- livet og døden- krever et mot som fører til 

spesielle verdifulle erfaringer og åpenhet overfor andre mennesker (Otto Rank i Brudal, 2006:88). 

En slik toleranse for paradokser er kjennetegnet for en kreativ personlighet, hevder 

Csikszentmihalyi (ibid). 

 

Empati  

Empati spiller en vesentlig rolle i positiv psykologi. Utgangspunktet er at empati er evne til 

innlevelse og medfølelse, denne egenskapen er medfødt og kan utvikles. Det å forholde seg 

empatisk synes å ha en verdi i seg selv, og sees på som en beskyttelse mot psykologisk 

skjevutvikling. Det er videre grunnleggende å ha respekt for at vi oppfatter situasjoner og 

mennesker ulikt. Respekt på en slik måte at vi skal lytte til hva den andre beskriver uten 

korrigering eller vurdering, men godta den andres oppfatning. Ved å formidle sine psykiske 

opplevelser,  kan belastningen fordeles: ”delt sorg er halv sorg” (Brudal, 2006:32). Den andres 

psykiske virkelighet er det sentrale. Vi inviterer den andre til å stå fram i verden, og understreker 
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at den andre er hovedperson. En slik eksistensiell bekreftelse er et sentralt element i empatisk 

kommunikasjon (ibid). 

 

 Det å kommunisere empatisk blir beskrevet som en metode, og anses som et potensial for vekst 

og modning. Positiv psykologi anser at empati har betydning for menneskers livskvalitet, og 

mener at våre empatiske egenskaper kan utvikles. Metoden er som følger: 

 

Trinn 1: Invitere den andre til å fortelle om seg selv, sitt narrativ. Fortelle hva som har skjedd og 

evt. hva vedkommende tror framtiden bringer? 

Trinn 2: Med utgangspunkt i den andres framstilling av situasjonen, prøver man øke bevisstheten 

rundt det følelsesmessige. Hva føler du når du snakker om dette? 

Trinn 3: Hvilke normer, verdier og oppfatninger har den andre rundt det som har blitt fortalt? 

Hva betyr det for deg? Verdiaspektet blir et viktig utgangspunkt for den videre dialogen, og 

representerer betydningsfull informasjon. 

Trinn 4: Etter en gjennomgang av følelser og refleksjoner tilbyr vi å være medfortellere. Har du 

lyst til å høre hva jeg mener om det du har fortalt? (Brudal, 2006:33) 

 

Motstandskraft 

Med utgangspunkt i Anthonys forskning om Vulnerable Children (1978) har man utviklet begrepet 

”løvetannbarn”. Hva er det som gjør at noen barn har en motstandskraft mot miljømessige og 

arvelige belastninger? Hvorfor kan noen mestre livet til tross for store påkjenninger? Hvordan 

kan man få tilgang til egen styrke, stå imot negative påkjenninger, mobilisere eget pågangsmot og 

ha en innstilling til situasjoner at de er en utfordring; som er mulig å overvinne? 

 

Resilience, som er det engelske begrepet, innbefatter altså en positiv og optimistisk 

grunnholdning, en mestring og en tilpasningsdyktighet. Fleksibilitet og toleranse for endring, 

ulike beskyttelsesfaktorer blir en del av det enkelte menneskes motstandskraft (Brudal, 2006).   

 

Aaron Antonovsky (1923-1994), medisinsk sosiolog var også opptatt av kilder til sunnhet. Han 

lanserte i 1979 den salutogenetiske forståelse, en teori om hva som fremmer helse. Hva er det 

som gjør at enkelte mennesker til tross for store påkjenninger framstår med god helse? I 

Helbredets mysterium (2000) framlegges menneskets håndtering av stressfaktorer som vesentlig. En 

spenningstilstand oppstår ved påkjenninger, og hvordan vi håndterer utfordringer er avhengig av 

motstandsressurser den enkelte besitter. Svaret på den salutogenetiske gåte, mener Antonovsky er 
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at stressfaktorer vi utsettes for, kan settes inn en sense of coherence – opplevelse av sammenheng 

(OAS).  

 

Begrepet defineres tredelt:  

Begripelighet: Man kan forstå og forklare det som skjer med utgangspunkt i indre prosesser eller 

ytre rammer. Det gjør at man ser på en påkjenning strukturert og evner å forklare bakgrunnen for 

hvorfor.  

Håndterbarhet: Hvordan oppfatter man sine ressurser for å takle påkjenninger? Man håndterer 

problemet ut fra ressurser tilgjengelig, både sine egne og evt. nettverk man har tillit til. En dveler 

ikke ved opplevelse av urettferdighet eller føler seg som et offer for omstendighetene.  

Meningsfullhet: Mennesker ønsker å være involvert i sine hverdagserfaringer. Det at man opplever å 

ha aktiviteter som engasjerer og er verd å bruke tid på, skaper mening i tilværelsen. 

Betydningsfulle områder som skaper mening i livet, gjør oss bedre i stand til å takle utfordringer. 

 

En sterk opplevelse av sammenheng, blir oppfattet som en mestringsfaktor som skaper trygghet 

og struktur i tilværelsen. Det gir en mulighet for å tolke og forstå hendelser i omgivelsene, og 

derav en større evne og kapasitet for å håndtere problematiske situasjoner. Mennesker med høy 

grad av OAS har et bedre utgangspunkt for å fremme sin egen helse (Antonovsky, 2000). 

 

 

2.3 AKTIVITETSTEORI 

Siden starten av 1900-tallet har ergoterapi vært knyttet til psykiatriske institusjoner, da som en del 

av Moral Treatment. Dr. Adolf Meyer (1866-1950) mente at mental sykdom oppsto som følge av 

sammenbrudd av normale livsvaner. Det ble avgjørende for behandlingen at pasienter skulle ha 

regelmessige vaner og struktur på dagen. Ergoterapeuter ble da viktige i den forbindelse og faget 

oppsto profesjonsmessig som viktige bidragsytere til ”vanetrening” (Kielhofner 1997, Creek 

2002, Stein og Cutler 2002). 

 

Aktivitetsteorier og modeller har utviklet seg siden da, og jeg velger i denne oppgaven å 

presentere grunnideologien for aktivitetsperspektivet. Den grunnleggende forståelse er at 

mennesker har en iboende kraft for å være i aktivitet, og skulle man som følge av sykdom el.l 

være forhindret vil man som ergoterapeut tilstrebe mennesket å tilfredsstille dette behovet. 

Utgangspunktet vil da være individets ønsker, interesser og hva man finner meningsfullt samt har 

en mestring i forhold til. Man er videre opptatt av den enkeltes verdier, vaner, aktivitetshistorie – 
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og beskriver dette som en dynamisk modell hvor mennesket i samspill med sine omgivelser 

påvirker aktivitetsutførelsen. ”Body and mind” sees på som en helhet som påvirker hverandre og 

omgivelsene (Kielhofner, 2002). 

 

Aktivitet uttrykker forbindelsen mellom individet og omgivelsene. Analyserer man aktivitet er den 

sammensatt av både en indre side som innebærer tenkning, bearbeiding, motivasjon samt et ytre 

observerbar side som viser seg i praktisk utføring (Ness, 1997).  

 

Det at man søker å fremme menneskelig aktivitet, fordrer et samarbeid med klienten. For å 

oppnå et godt resultat i behandling lar man klienten være styrende i forhold til å velge, organisere 

og utføre aktiviteter som er av betydning for individets liv. Individets ønsker skal være styrende, 

og valg av aktiviteter i behandling tar som utgangspunkt det den enkelte finner nyttig og 

meningsfullt i deres hverdag. Aktivitet beskrives som en samling av hverdagens handlinger. 

Handlinger som gjerne er organisert, og fått tillagt verdi og mening av en kultur og de individuelle 

medlemmer. Aktivitet er alt hva mennesket gjør for å være beskjeftiget. Dette inkluderer å klare 

seg selv (egenomsorg), nyte livet (fritid) samt bidra til samfunnets sosiale og økonomiske struktur 

(arbeid). (Townsend, 1997). 

 

De friske, aktive og sunne sidene hos et menneske er viktig å fremheve for å støtte den enkelte til 

personlig mestring og verdsetting i samfunnet. Dette innebærer et ressursorientert menneskesyn. 

Hva man utfører, interesser seg for og ønsker å være delaktig i, til tross for eventuelle 

begrensinger, sier noen menneskets identitet og blir viktig å ivareta (Ness, 1997).  

 

Aktivitet fremmer helse. Meningsfull deltagelse i aktivitet er naturlig i en prosess med 

selvaktualisering. Gjennom å gjøre blir mennesker konfrontert med deres muligheter til å fungere 

kompetent og ta kontroll over sitt eget liv. Man får en økt tro på egne ferdigheter og føler seg 

verdsatt, og det igjen påvirker selvtillit og verdighet. Aktiviteter kan påvirke emosjonell stabilitet, 

sosial fungering, selvtillit, optimisme for framtiden, styrker autonomi, mulighet for å sette mål og 

gir pasienten et mer meningsfullt innhold i hverdagen. Et balansert og tilfredsstillende liv (Creek, 

2002).  

 

Mitt syn er at ulike aktiviteter har forskjellig betydning for forskjellige individer. Man tenker seg at 

en tilknytning til den enkeltes situasjon blir viktig å kartlegge, hvilke interesser vedkommende har 

og en beskrivelse av aktivitetshistorie. Fokus på tidligere mestring kan gi håp og tro. Eksempelvis 
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kan dette være en aktivitet vedkommende alltid kunne tenkt seg å gjøre, men ikke følt har vært 

oppnåelig. Det å gi støtte til optimisme, vil være et godt utgangspunkt for å fremme helse. Jeg ser 

på dette som styrkende elementer som kan brukes i sammenheng med motivasjon for andre 

aktiviteter, som igjen kan skape en fokusendring i livet.  

 

Stein og Cutler (2002) beskriver hvordan aktivitet kan påvirke våre indre styrker, og at det igjen 

påvirker ytre omgivelser i følgende sitat: Occupational therapist should help individuals with mental illness, 

discover and develop their inherent human potential. In this way, the occupational therapist works in concert with 

the patient to bring new insights into the self, experiment with new ways of approaching problems of living and 

coping with stress, and express feelings to facilitate growth and recovery (s.540).  
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3.0 METODE 

 

Følgende kapittel beskriver min framgangsmåte i prosjektet. Som utgangspunkt har jeg et 

vitenskaplig ståsted som vil representere min forforståelse, hermeneutisk fenomenologi og 

sosialkonstruksjonisme. Det synes relevant å presentere disse først. Deretter vil jeg beskrive mitt 

valg av forskningsmetode; det kvalitative intervju, rekruttering og utvalg, intervjuguide og 

transkribering og analyse, samt gjennomføring av dette. Til slutt vil jeg presentere andre viktige 

moment i prosessen som reliabilitet og validitet, relasjon forsker/informant og tillatelser.  

 

3.1 VITENSKAPLIG STÅSTED 

3.1.1 Hermeneutisk fenomenologi 

Når jeg har valgt å fokusere på opplevelse og erfaring vil et fenomenologisk perspektiv være mest 

relevant. Grunnleggeren av fenomenologisk tenking er angitt til å være Edmund Husserl (1859-

1938). Sentrale begrep er livsverden, erfaring, bevissthet og intersubjektivitet. Rundt 1900-tallet 

ble betydning av subjektiv kunnskap mer gjeldende og subjektive erfaringer skulle tillegges vekt. 

Måten å betrakte verden på skulle også innbefatte erfaringer den enkelte har gjort seg. Derav 

begrepet erfaringsfilosofi (Thornquist, 2003). 

 

Den verden vi til daglig lever i, samt gjør erfaringer i kalles i fenomenologien for livsverden.  

Menneskets livsverden består av din subjektive historie, bakgrunn og opplevelser slik den enkelte 

oppfatter dette, men også en fellesverden som vi til daglig lever i. Fenomenologien ser på 

mennesket som en del av en kontekst, hvordan kan vi forstå menneskets handlinger inn i sin 

livsverden. Hvordan man skaper sin verden gjennom erfaringer og det subjektive perspektiv må 

også sees i sammenheng med omgivelser rundt oss. Emosjonell og tankemessig oppmerksomhet 

er avhengig av hva slags situasjon vi befinner oss i (Thornquist, 2003). Dette blir interessant i 

forbindelse med mitt møte med pasientene, hvordan beskrives deres livsverden? Kan et 

sykehusmiljø representere fellesverden, og vil et slikt miljø være i stand til å møte menneskene ut 

i fra sin situasjon, emosjonelt og tankemessig? Har pasientene noen erfaring med det? 

 

Husserl var videre opptatt av at det er bevisstheten som særpreger mennesket, det som skiller oss 

fra planter og dyr. Det som karakteriserer bevissthet er at den har et objekt den er rettet mot. Det 

er ikke mulig å motta sanseinntrykk passivt, var et av hans grunnleggende poeng. Et møte 

mellom objektet som observeres og forventninger til dette, gjør at mennesket i en aktiv prosess 

danner grunnlaget for en konstitusjon av det samme objektet i sin bevissthet (Haugsgjerd, et al, 



Mastergradsoppgave i helse- og sosialfag                                                           Tove Carstensen 

 
 

         21   
Behandling, relasjon og aktivitet  

1998). Aadland beskriver dette som at vi tillegger det vi ser et innhold, en bakside ut i fra våre 

tidligere erfaringer. Det vi retter oppmerksomheten mot, blir tolket gjennom vår bevissthet 

(2006). For å knytte dette til mitt prosjekt: Kan det være slik at pasienten gjennom sin bevissthet 

har forventninger til hvordan man blir møtt, og at det fører til at man oppfører seg som man har 

gjort tidligere? Som fagperson kan man endre denne bevisstheten, gjennom en annen 

innfallsvinkel, slik at man bryter et handlingsmønster? Eksempelvis at konstitusjonen av objektet 

blir endret gjennom aktivitet? 

 

Et fenomen skal framtre mest mulig fordomsfritt og forutsetningsløst, man skal møte et annet 

menneske åpent, innlevende og empatisk hevdet Husserl (Aadland, 2006). Gadamer som 

representerer den hermeneutiske tradisjon, mente at dette ikke var mulig. Vi har alle vår 

forforståelse (fordom), som blir inkludert i hvordan vi tolker sammenhenger og mening. I mitt 

prosjekt når jeg skal tilstrebe en større forståelse av gruppen pasienter, tror jeg det blir viktig at 

man tar høyde for at det eksisterer ulike forforståelser. I prosessen med at jeg skal tolke og 

analysere intervju, vil man også bli påvirket av sin forforståelse.  

 

3.1.2 Sosialkonstruksjonisme                                                                                     

Sosialkonstruksjonisme ses på som en videreutvikling av hermeneutisk fenomenologi. 

Menneskets handlinger blir forstått ut fra sosiale relasjoner og en felles skapt virkelighet. Man 

mener at kunnskap blir skapt i samhandling med andre mennesker (Røkenes og Hanssen, 2006). 

Det at en sosialkonstruksjonistisk tilnærming framhever intersubjektivitet og samhandling, og at 

man skaper en virkelighet gjennom felles konstruksjoner og narrativer vi forteller hverandre, er 

en naturlig overliggende vitenskapsteoretisk tilnærming i forhold til fokus på aktivitet, relasjon og 

positiv psykologi.  

 

Grunntanken i sosialkonstruksjonisme er at vi oppfatter verden på ulike måter, og fenomener og 

representasjoner av disse blir konstruert i forhold til oss selv og våre private erfaringer 

(Kvernbekk referert til i Lund, 2002). Man ønsker å inkludere det menneskelige elementet, som 

påvirker vår konstruksjon av verden. De fleste av våre representasjoner stammer fra vår 

interaksjon med verden, vi lar oss påvirke og påvirker selv (ibid). I forhold til pasienters 

virkelighetsforståelse, må man da være åpen for den andres konstruerte oppfatning og at man 

som terapeut har sin forståelse. I en dialog eller et terapeutisk forløp kan eksempelvis en felles 

forståelse av en vanskelig situasjon konstrueres (Haugsgjerd et al, 1998). Jeg forstår det slik at 

relasjonen beskrives som forholdet mellom individene og samfunnet. Slike forhold skaper 
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mening og gir oss muligheten til å utveksle opplevelser. Gjennom utveksling foregår en dynamisk 

prosess og vi får mulighet for tilbakemeldinger på vår oppfatning, som da evt. gir oss en ny 

mening og en endret oppfatning.  

 

Språket blir vektlagt i sosialkonstruksjonismen. Det blir sett på som virkelighetsskapende og 

fremmer sammenhengen mellom menneske og omgivelser (Aadland, 2006). Hvis man tenker at 

pasienter og terapeuter møtes i en konstruert virkelighet, et behandlingsystem, vil man tilstrebe å 

snakke et felles språk selv om utgangspunktet kanskje er forskjellig. Det og treffes med etter 

hvert et felles språk, gjør at man sammen konstruerer en felles virkelighet. Gjennom 

meningsskapende fortellinger avklares felles språk og derigjennom konstrueres en felles forståelse 

(Aadland, 2006). Videre understrekes at vår virkelighet er en konstruksjon som skapes i hver 

enkelt situasjon, i samhandling med deltakerne. Det å skape et felles språk basert på den enkelte, 

sees på som et mål for å fremme en dialogisk samtale hvor tanker og ideer fritt kan utveksles 

(Seikkula, 2005). 

 

Sammenheng sosialkonstruksjonisme, positiv psykologi og aktivitet som ble presentert tidligere 

blir for meg ulike nivå i min forforståelse. Den grunnleggende tanke er hvordan mennesket 

subjektivt står fram i verden, at man finner mening i sosiale relasjoner og sammen konstruerer 

nye oppfatninger i dynamisk påvirkning. Positiv psykologi handler om fokus på indre styrke, 

ressurser og iboende positive egenskaper. Som profesjonelle hjelpere tilstreber vi en empatisk 

undring. I felleskap med pasienten søkes nye oppfatninger av tilværelsen som kan gi mestring. 

Aktivitet kan i den forbindelse representere bindeleddet mellom individ og omgivelser, og i 

relasjon pasient-terapeut blir aktiviteten et bilde på interesser og ressurser som fremmer helse. 
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3.2 VALG AV FORSKNINGSMETODE 

3.2.1 Det kvalitative forskningsintervju 

Med bakgrunn i at jeg søker dybdeforståelse, subjektiv opplevelse og erfaring er det naturlig å ta 

utgangspunkt i et kvalitativt forskningsdesign. En kvalitativ tilnærming fanger opp 

kompleksiteten i opplevelser, tanker, følelser og situasjoner (Kvale, 2007). En kvalitativ 

tilnærming beskrives som en helhetlig og fortolkende analyse, der informantenes forståelse og 

perspektiv vektlegges. Forskeren er en aktiv deltaker på informantens premisser (Svartdal, 2004). 

Forforståelse man har som forsker vil likevel gjøre at man har med seg sin oppfatning av lidelsen, 

og behandling knyttet til den, og det ville vært unaturlig å tenke at man ikke påvirker prosessen. 

Jeg kommer tilbake til dette i kapittel 3.4 relasjon forsker og informant, side 30. 

 

Jeg hadde satt meg inn i noe teori på forhånd, men var innstilt på at det var informantene som 

skulle styre tema med sine meningsfortellinger historier, og at jeg i løpet av intervjuet kunne 

etterspørre og utdype svar de ga. Kvalitativ forskning beveger seg mellom å være induktivt eller 

deduktivt orientert. Empiristyrt eller teoristyrt. Det at forskning blir sortert inn i enten-eller er 

gjenstand for diskusjon, det blir kunstig å tro at man rendyrker teori eller empiri. Det logiske er at 

et kvalitativt design inneholder begge disse tilnærmingene (Malterud, 2003).  

 

Jeg har valgt det kvalitative forskningsintervju, med semistrukturert intervjuguide som metode for 

innsamling av data. 

 

3.2.2 Rekruttering og utvalg 

Utvalget besto av fem pasienter med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. 

Inklusjonskriterier var diagnosen EUP (F 60.3 i ICD-10, WHO 1992), og at pasienten hadde 

erfaring med ulike former for behandling. Voksne personer, alder over 18 år. Fire kvinner og en 

mann deltok. De var i alderen 25-40 år. 

 

For å rekruttere informanter tok jeg kontakt med en psykologspesialist på en akuttavdeling ved et 

psykiatrisk sykehus. Han videreformidlet forespørsel til aktuelle kandidater. De som ønsket å 

delta fikk utlevert et informasjonsbrev av ham, og godtok at han videreformidlet deres 

telefonnummer til meg. Jeg ringte deretter og avtalte tidspunkt for intervju. Samtykkeerklæring 

ble signert når de møtte opp til intervju. Det viste seg imidlertid at jeg trengte flere 

førstehåndskontakter, både i forhold til ustabilt oppmøte samt tilgjengelighet. Jeg tok derfor 

kontakt med to distriktspsykiatriske senter (DPS), og en spesialpoliklinikk for 
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personlighetsforstyrrelser. I det endelige utvalget var det to pasienter fra poliklinikk og tre 

pasienter fra akuttavdeling.  

 

3.2.3 Intervjuguide 

I utgangspunktet hadde jeg sett for meg intervjuene som selvgående samtaler. Jeg hadde likevel 

en intervjuguide med noen punkter som for eksempel: Kan du fortelle litt om dine erfaringer 

med behandling? Hvilke faktorer må være til stede for at du vil kalle det en god behandling? En 

slik oppbygging kaller Kvale en halvstrukturert intervjuguide (2007).  

 

Andre aktuelle tema var betydning av aktivitet og tilknytning til hverdagsliv, hvorvidt de hadde 

opplevd at noen av behandlingstilbudene benyttet dette som en innfallsvinkel eller hadde spesielt 

fokus på det. Jeg ønsket å finne ut om mine antakelser om at passivitet var sammenfallende med 

hvordan informantene opplevde det. Videre om informantene hadde noen tanker om at aktivitet 

kan skape gode kommunikasjonsmuligheter. Intervjuguiden er vedlagt (vedlegg 1). 

 

3.2.4 Gjennomføring 

Intervjuene ble gjennomført i løpet av en periode på åtte måneder, i tidsrommet juni 2007-januar 

2008. Bakgrunnen for at det tok såpass lang tid handler om flere ting. Blant annet dreier dette seg 

om at formelle tillatelser ble forsinket, Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK) 

godkjente prosjektet først i slutten av mai 2007, og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 

(NSD) ga sitt svar og godkjenning for opprettelse av personregister i samme periode. Dette førte 

til at oppstart av intervju ble forskjøvet og første intervju ble gjennomført først to måneder etter 

opprinnelig framdriftsplan. Avbrutt av sommerferie og i tillegg at jeg opplevde to ganger at 

informanter ikke møtte, ble perioden såpass lang. Når det er sagt ga det meg tid til ytterligere 

refleksjon og modning rundt rollen som intervjuer/forsker.  

 

Intervjuene ble gjennomført på et samtalerom på sykehuset der jeg jobber, samt på et møterom 

på DPS. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt at informantene kunne velge hvor de ville møtes, om 

det ble mest naturlig for dem med et kontor på sykehuset eller hjemme hos dem. Selvfølgelig 

stilte det krav at jeg skulle ta opp intervjuet på bånd, det kunne for eksempel ikke være på en kafe 

eller på en tur ut, det medførte for mye bakgrunnstøy. I etterkant understreket REK at det burde 

skje innenfor rammen av en institusjon, tatt i betraktning behovet for beredskap tilgjengelig, både 

i forhold til intervjuer og informant. De var opptatt av at dette var en svært vanskelig gruppe som 
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kunne både være aggressiv og utagerende (vedlegg 4b), og ønsket at det ble tatt høyde for ved 

valg av intervjusted. 

 

Intervjuene ble tatt opp på bånd. Informantene fikk både skriftlig og muntlig informasjon om 

det, samt at undersøkelsen var frivillig og at de kunne trekke seg når som helst uten å angi grunn. 

Jeg formidlet videre at jeg var underlagt krav om konfidensialitet, og at de ble avidentifisert i 

oppgaven jeg skulle skrive. I tillegg signerte de på en samtykkeerklæring som godtok deltagelse i 

en vitenskapelig undersøkelse. Informasjonsbrev og samtykkeerklæring følger vedlagt 

(henholdsvis vedlegg 2 og 3). 

 

Av varighet ble intervjuene ca. 1 time. Båndopptakeren opplevdes uproblematisk, jeg hadde ingen 

opplevelse av at den virket hemmende på uformaliteten under intervjuet. Jeg hadde med meg en 

notatblokk og intervjuguiden, og noterte underveis. Lyden ble svært god og jeg hadde ingen 

problemer med å forstå og høre hva som ble sagt, til tross for ivrige gressklippere og høylydt 

fuglesang i de tidligste intervjuene.  

 

3.2.5 Transkribering 

Intervjuene transkriberes, det vil si muntlig tale blir til skriftlig tekst. En tidkrevende jobb som jeg 

utførte selv. Jeg prøvde å angi lange pauser, latter og gråt der det oppsto, og ellers ordrett. Noen 

ganger ble jeg nødt til å benytte dialekt for å understreke betydningen av det som var sagt. 

Eksempelvis ordet jævlig på trøndersk har mye kraft, og kan ikke erstattes med fryktelig, slik jeg 

ser det. Utover det er bokmål benyttet. 

 

Båndopptakeren jeg brukte var av god kvalitet, og det gjorde jobben lettere. Jeg kunne overføre 

lydfilene til pc og benytte tastatur for å stoppe og starte avspilling. Intervjuene ble spredd utover 

et tidsrom på åtte måneder, og det ga meg mulighet til å reflektere over tema som var aktuelle til 

neste intervju. I tillegg følte jeg at prosessen med analyse startet på et tankeplan. I kvalitativ 

metode tenker man at fasene ikke er naturlig adskilt, men gjennomgående i hele 

forskningsprosessen (Kvale, 2007). 
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3.2.6 Narrativ analyse 

Fra det transkriberte materialet søker man å finne en struktur. Å gjøre teksten tilgjengelig for 

analyse. Flere metoder er mulig, blant annet meningsfortetting, meningskategorisering, narrativ 

strukturering, meningsfortolkning og ad hoc metoder (Kvale, 2007:124). Jeg valgte en narrativ 

tilnærming, der jeg ønsket å fokusere på fortellingene som ble fortalt under intervjuet.  

 

En narrativ tilnærming vektlegger dialogens betydning og at man kan inneha ulik forståelse, såkalt 

multiple perspektiver. Prosessen blir viktig. Både klient og terapeut har sin forforståelse, denne 

blir utfordret av ny informasjon. Møtet mellom forforståelse og ny informasjon gir mulighet for 

endring. Gjennom den gode samtalen og dialogen, utvikles pasientens meningsunivers og nye 

muligheter utvikles (Haaland, 2005). For å beskrive narrativ analyse blir det relevant å vite noe 

om narrativ terapi. Når jeg videre beskriver narrativ terapi vil forholdet mellom pasient-terapeut 

overføres til å gjelde min oppgave, i betydningen forsker-informant: 

 

Det grunnleggende er at mennesket søker å skape mening. For å utrykke oss knytter vi erfaringer 

til historier. Historiene skaper en struktur, helhet, sammenheng og mening. Gjennom historien 

har vi valgt ut hva som skaper mening i vårt liv, dette blir en kontinuerlig fortolkning av våre 

erfaringer. Vi bærer med oss en forståelse av hva som er den dominerende historien, hva har 

påvirket oss. Terapeutens kreativitet og entusiasme utvikles ved at man sammen med klienten 

søker muligheter i framtiden, og at man blir interessert i å utforske nye måter å se på seg selv. 

Dette gjøres gjennom å utfordre de dominerende historiene om seg selv og få frihet til å framføre 

de ufortalte fortellinger. Da gies en mulighet til å rekonstruere egen identitet, og i en slik 

etablering vil relasjoner til andre bli endret. Dette kalles ”reauthouring conversation”. En 

nyforfattende samtale. Terapeutens oppgave blir å utfordre det bildet klienten har av seg selv 

gjennom å reforhandle historien. Gjennom å være nysgjerrig på neglisjerte aspekter av 

menneskers egne historier vil terapeuten bidra til at klienten får utviklet en ny historie (White og 

Epston, 1990). 

 

Det at hendelser bringes fram fra fortid, nåtid og hypotetisk framtid, vil man i en slik tilnærming 

kalle å utforske handlingslandskapet. Terapeuten skal med utforskende spørsmål la klienten få 

muligheten til alternative historier, en reforhandlet forståelse av seg selv. Det kalles 

identitetslandskapet (ibid).  
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Videre i narrativ tilnærming snakker man om stjålne, skjulte initiativer. Atferd som er feiltolket. 

Man husker seg selv som redd, men gjennom å utforske handlingen, kan dette dreie seg om at 

man faktisk var modig. Eks. barnet som prøver å få moren til å flytte fra en voldelig far. Ved å 

veksle mellom erindringer av handlinger og stjålne initiativer kan disse få et språk (som 

sosialkonstruksjonismen er opptatt av) og videre inngå i en rikere og mer meningsskapende 

historie. For at personen skal kjenne seg bekreftet og anerkjent er det nødvendig å starte med den 

kjente historien (White og Epston, 1990). 

 

Ved å benytte en narrativ tilnærming til analysering av tekst tilstreber man en strukturering av 

teksten gjennom å finne mening i historiene. Utgangspunktet blir fortellingene fra intervjuet og at 

man utarbeider en narrativ struktur og handlingsforløp. Man kan forsøke å skape en 

sammenhengende historie gjennom å bruke enkeltuttalelser. Man forholder seg til informantens 

eget språk. En rekonstruksjon av mange småfortellinger som gir en rikere og tettere beskrivelse. 

En videreutvikling av tema fra det opprinnelige intervjuet (Kvale, 2007). 

 

I neste kapittel, analyse og drøfting vil mitt valg av narrativ tilnærming gi seg utslag i at jeg 

beholder sitatene som dialoger for å understreke historien. En søker en rikere historie som kan gi 

muligheten til å skape større sammenheng og ny mening, både for meg som forsker og samtidig 

at pasientens stemme og språk blir framhevet. 

 

3.2.7 Fra rådata til kategorier 

Den transkriberte teksten representerer mine rådata. Jeg har søkt å finne mening i den enkelte 

dialogsekvens - eller fortelling, for å finne fram til kategorier. Jeg noterte i margen på hvert 

intervju min tolkning av pasientens narrativ. Hva handler dette om? Hva prøver informanten å si? 

Samme prosedyre ble gjentatt med alle fem intervju. Ulike tema kunne gjentas på forskjellig 

tidspunkt i løpet av intervjuet, og førte til at jeg måtte være observant på at tema ikke befant seg i 

systematiske bolker og i direkte sammenheng med spørsmålet som er stilt. Denne jobben gjorde 

jeg manuelt, på papirversjon med fargekoder. Det at tema gjentas, styrker opplevelsen jeg har hatt 

av at dette har vært en uformell samtale som informanten har styrt. Jeg har tilstrebet at 

”brukerens stemme” skal komme fram. Samtidig som jeg har ønsket å la empirien være styrende, 

har mitt teoretiske fundament og min egen kliniske erfaring hatt innvirkning på spørsmål jeg har 

stilt.  
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Jeg har forsøkt å tydeliggjøre sammenhengen mellom spørsmål, svar og påfølgende kategorier. 

Eksempelvis er aktivitetsteori en del av mitt teoretiske ståsted, og jeg etterspurte spesielt 

betydning av aktivitet for den enkelte. Da vil det være naturlig at aktivitet ble en kategori. 

Underkategoriene er derimot mer styrt av empiri, det vil si informantene formet 

underkategoriene gjennom sine svar i intervjuet. For eksempel ”vise følelser” ble framhevet i en 

historie, og jeg så det som en naturlig underkategori av relasjon. I tillegg til at jeg søkte felles 

kategorier, var jeg på utkikk etter bekreftelser/avkreftelser på myter rundt pasientgruppen, samt 

kontrastutsagn informantene hadde.  

 

Det resulterte i følgende kategorier: Relasjon, tillit, samtaler, aktivitet og hverdagen. 

Underkategorier som beskrevet i tabellen under:  

 
RELASJON TILLIT SAMTALER AKTIVITET HVERDAGEN

Kontinuitet 

Tilgjengelighet 

Vise følelser 

Interesse og 

empati 

Trygghet

Tid 

Ansvar 

Mistillit 

Forstå mer av seg selv

Pasientens opplevelse 

Fremme beskrivelser 

Terapeutens 

egenskaper 

Påvirker indre følelse 

Egne interesser som 

grunnlag 

Som avledning 

God kommunikasjon 

Aktivitet som problem 

De små tingene 

Den gode 

opplevelsen 

Tillate seg å ha det 

bra 

Figur I Kategorier 

 

Jeg har valgt å skille relasjon, tillit og samtaler selv om begrepene og innholdet i dem har nær 

sammenheng med hverandre. Bakgrunnen for dette er pedagogiske grunner for framstilling i 

denne oppgaven, samt at jeg ser på samtaler og tillit som særlig relevant for å oppnå et god og 

bærende relasjon. Hver kategori har underkapittel som har nær sammenheng med tema. 

Eksempelvis kontinuitet, tilgjengelighet, interesse og empati som en naturlig del av relasjon. 

 

 
3.3 VALIDITET OG RELIABILITET 

I kvalitative metoder er ikke utgangspunktet å søke en mulighet for generalisering eller statistisk 

representativitet. Det som framstår viktig er mangfold og nyanser og hvilke opplevelser og 

erfaringer den enkelte har (Kvale, 2007). Til tross for det, kan man snakke om en analytisk 

overførbarhet når det gjelder kvalitative metoder, at resultater funnet i en undersøkelse kan være 

gyldig i en annen sammenheng. Vi snakker om den ytre validiteten i en studie (ibid). Eksempelvis 
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at min undersøkelse kan si noe om betydningsfull behandling også for andre personer med 

diagnosen emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse.  

 

Indre validitet i en studie dreier seg om hvorvidt man har valgt korrekt metode for å belyse 

problemstillingen (Malterud, 2003). Kunne jeg valgt noe annet enn intervju? Det synes klart for 

meg at kvalitativ metode var et relevant valg ut fra problemstillingen. Dette betyr ikke at bruk av 

for eksempel deltagende observasjon eller fokusgruppeintervju også kunne ha gitt mening. Ut i 

fra de data jeg sitter igjen med opplever jeg at til tross for at det bare var fem informanter, så 

representerer de et mangfold med flere nyanserike beskrivelser. Jeg ble gitt muligheten til å 

etterspørre hva de mente underveis i intervjuet, noe som sikrer at vi har fått en felles forståelse. 

En felles forståelse framheves som viktig i sosialkonstruksjonismen, og det skapes i sosiale 

relasjoner, slik som eksempelvis et intervju. I kapittelet analyse og drøfting vil det også komme fram i 

mine dialogsekvenser at jeg tilstreber at informanten skal presentere sin meningsfortellende 

historie, og jeg tillater at dialogen får ”leve” ved at jeg prøver å følge opp uttalelsene til 

informantene. Ved å tillate språket å flyte fritt kan man få det en i narrative tilnærminger kaller en 

nyforfattende samtale (White og Epston, 1990). En av informantene sendte meg et brev etter 

gjennomført intervju, hun hadde tenkt over noe av det som ble sagt og ønsket å utdype dette 

nærmere. Jeg har inkludert deler av brevet i analyse og drøfting, og har merket det (fra brev). At 

hun tenkte på intervjuet i etterkant styrker den indre validiteten i prosjektet, hun ville gi en best 

mulig dekkende fortelling og sikre at vi hadde samme forståelse av den nyforfattende historien.  

 

Reliabilitet i et kvalitativt forskningsdesign handler om å være redelig i beskrivelse av 

forskningsprosessen. Man tenker ikke at intervjuet kan gjentas identisk, for det lar seg ikke gjøre, 

men man kan følge forskeren i sine beskrivelser og si noe om de oppleves som troverdige 

(Malterud, 2003). Har man klart å gi et korrekt og dekkende bilde av den enkeltes opplevelser? 

Gjennom dokumentasjon av prosessen bidrar jeg til at arbeidet framstår pålitelig.  

 

 

3.4 RELASJON FORSKER/INFORMANT 

Relasjon forsker/informant har betydning for den indre validiteten i en studie. Ved å oppnå en 

god relasjon som fremmer beskrivelser, kan man i større grad sikre at en måler det man ønsker å 

måle.  Jeg ønsket i utgangspunktet ikke å intervjue pasienter jeg har hatt en behandlingsrelasjon 

til. En av informantene hadde jeg imidlertid møtt før; Anne. Hvorvidt det hadde betydning er jeg 

usikker på, jeg tror vi ville ha sett en større ”forskereffekt” ved at hun ga svar som hun trodde jeg 



Mastergradsoppgave i helse- og sosialfag                                                           Tove Carstensen 

 
 

         30   
Behandling, relasjon og aktivitet  

ville ha. Det er ikke min opplevelse. Hun ga korte beskrivelser og konsise svar, og skilte seg ikke 

ut fra de andre informantene.  

 

I alle intervjuene tilstrebet jeg å fremme åpenhet og tillit, slik at atmosfæren skulle innby til mest 

mulig utdypende beskrivelser. Ved valg av rom som gjorde forstyrrelser minimale, opptatt på 

døra, servering av kaffe for eksempel. Dette fikk jeg ikke anledning til når jeg skulle foreta 

intervju på DPS, og jeg har en opplevelse av at spesielt under det tredje intervjuet (Catrine) 

oppnådde jeg ikke en optimal kontakt med informanten. Hun ønsket å ha med sin egen 

behandler i intervjuet. I ettertid kan det stilles spørsmål ved om dette vanskeliggjorde min 

mulighet til å oppnå en god relasjon med Catrine. Det å uttale seg om behandling man får, når 

behandleren sitter i samme rom kan svekke validiteten i den informasjonen som framkommer.  

 

I og med at jeg ikke hadde møtt fire av informantene før, stilte både intervjuer og informant med 

blanke ark. Det var likevel utfordrende for oss å skape en trygg kontekst for intervjuene. Kunne 

jeg anta at de som takket ja til å delta, hadde nytte av å dele sin historie med meg og opplevde det 

som en mulighet for ytterligere refleksjon? Intervju 2, 4 og 5 opplevde jeg av at relasjonen ble 

etablert raskt. Jeg fikk god kontakt med informantene og dialogen fløt lett. De andre to 

intervjuene hadde større innslag av korte svar, og krevde mer aktiv intervjurolle fra min side. Det 

tok litt lengre tid før samtalen ble løs og utvungen. Til tross for det opplevde jeg at jeg fikk rike 

historier og gode beskrivelser fra alle informantene.   

 

Hvordan påvirket min forforståelse relasjonen til mine informanter? Jeg hadde i utgangspunktet 

et ønske om å søke den subjektive opplevelse og erfaring denne pasientgruppen har. I denne 

prosessen var jeg bevisst at sosiale relasjoner kan bidra til å skape refleksjon og mening. I et 

dynamisk samspill skapes felles forståelse. Min bakgrunn som ergoterapeut, samt et teoretisk 

fundament basert på resilience, mestring, ressurser og at aktivitet fremmer helse påvirket min 

måte å stille spørsmål på. Bakgrunnen for valget av problemstillingen som helhet, handler også 

om en antakelse om at denne gruppen ikke blir møtt tilfredsstillende. Man ønsker å framstå 

objektiv og ikke påvirke informantens svar. Ubevisst kan man komme til å bekrefte og oppfordre 

til videre beskrivelser i tema man er enig i. I motsatt fall at man framstår avkreftende og har et 

avvisende kroppsspråk, i tema man ikke ønsker mer informasjon om. Blikkontakt, at man nikker 

bekreftende, viser interesse og empatisk undring gjør at man håper informanten føler seg vel i 

situasjonen og åpner opp for en større grad av beskrivelser. Samtidig velger man som intervjuer 

når man gjør dette. Mitt håp er at jeg ikke har styrt og lagt til rette for svar jeg selv ønsker.  
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Ved å framstille dialogen mellom meg og informantene som helhet i neste kapittel, (mine 

spørsmål er med uthevet skrift) blir kommunikasjonen synlig for leseren og man vil få et inntrykk 

av relasjonen mellom forsker-informant. Samtidig ser man hvordan samtalen forløp.   

 

 

3.5 ETISKE VURDERINGER OG TILLATELSER 

Den emosjonelt ustabile pasienten er sårbar, som alle pasienter kan være det. Når man skal 

invitere til et intervju er det viktig at man følger de forskningsetiske retningslinjer, slik at man ikke 

påfører unødig belastning til dem som skal delta i prosessen. Det må unngås at informanten 

opplever det ubehagelig å delta i et intervju.  

 

For å vurdere de etiske aspektene ved et prosjekt sendes prosjektplan, informasjonsbrev og 

samtykkeerklæring til REK. Komiteen skal vurdere etikk, samt gi sin tillatelse til at prosjektet 

gjennomføres. Jeg sendte inn til behandling første gang 260207. Jeg fikk tilbakemelding datert 

100407, hvor komiteen stilte seg undrende til hvorvidt dette kunne la seg gjennomføre som en 

studentoppgave, og stilte spørsmål ved om studenten var klinisk kompetent. I etterkant måtte jeg 

utdype min kompetanse, reformulere informasjonsbrev samt sørge for beredskap i 

intervjusituasjonen, ettersom veileder befant seg langt unna. I brev av 020507 godkjente komiteen 

prosjektet for gjennomføring med merknader. Intervjuene burde finne sted på institusjon i 

forbindelse med at pasientgruppen er ustabil og til dels aggressiv. Endelig godkjenning fikk jeg 

290507 (vedlegg 4a og b). Parallelt med prosessen omkring godkjenning fra REK, sendte jeg 

søknad til NSD 100407, i sammenheng med at jeg skulle håndtere sensitive opplysninger om 

helseforhold, jmfr personopplysningsloven §2. NSD godkjente prosjektet i brev 250507(vedlegg 

5a og b). En godkjenning fra arbeidsgiver, representert ved avdelingssjef ved sykehuset, ble gitt 

via forskningsrådgiver 120607. 

 

Personopplysningene i prosjektet, det vil si lydfilene og de transkriberte tekstene, er kun håndtert 

av meg og destrueres ved prosjektets slutt. Informasjonsbrevet understreker konfidensialitet og 

anonymisering og at deltagelse er frivillig. Informantene er presentert i oppgaven slik at det ikke 

skal være mulig å gjenkjenne deres identitet. De er gitt fiktive navn i rekkefølge intervjuene 

oppsto: Anne-Berit-Catrine-Daniel-Elisabeth. Alle opplysningene om hvor de har mottatt 

behandling og hvem de har hatt som behandlere er fjernet fra dialogutskriftene.  
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4.0 ANALYSE OG DRØFTING 

 

Min problemstilling for prosjektet var: Hva opplever mennesker med diagnosen emosjonelt ustabil 

personlighetsforstyrrelse som betydningsfullt i behandling? Med utgangspunkt i fem informanter vil ikke 

mitt datamateriale være uttømmende om tema og representere det totale mangfold. Mitt fokus 

har vært pasientens opplevelse av betydningsfull behandling når det gjelder aspekter som relasjon, 

tillit, samtaler, aktivitet og hverdagen. Drøfting og henvisning til aktuell litteratur skjer underveis. 

Sammenhenger og tilknytning til mitt teoretiske fundament blir understreket ved at jeg henviser 

til oppgavens sidetall i parantes. Jeg har sett det hensiktsmessig å inkludere teori utover mitt 

fundament, der dette synes relevant i sammenheng med informantenes uttalelser. Kapittelet er 

oppbygd med utgangspunkt i tabellen på side 28, kategorier og underkategorier. 

 

Først en kort introduksjon. Bø og Schiefloe (2007) har følgende definisjon på relasjon: En sosial 

relasjon er et stabilt og opplevd forhold hvor to personer er knyttet til hverandre på bakgrunn av gjentatte 

transaksjoner og gjensidige forventninger. Det betyr at to personer har utviklet en relasjon først når de to aktørene 

har vært knyttet til hverandre gjennom hyppige kontakter så lenge at de har utviklet kjennskap og forventning til 

hverandre, knyttet sosiale bånd og utøvd gjensidig innflytelse (s.23). 

 

En undersøkelse utført av Hubble, Duncan og Miller(1999) (referert til i Røkenes og Hanssen, 

2006) beskriver flere viktige faktorer med utgangspunkt i empiriske undersøkelser om hva som 

har betydning i terapeutisk endringsarbeid. Undersøkelsen refereres til som ”the big four” og er 

foretatt på gruppenivå og sies derfor å ha relativ betydning. Med dette menes at det innbyrdes 

forholdet mellom disse faktorene varierer på individnivå:  

 

• utenom-terapeutiske faktorer og klienten selv (betyr 40%) 

• relasjon (betyr 30%) 

• håp og forventninger (betyr 15%) 

• teknikk eller terapimodell (betyr 15%)   

 

Andre undersøkelser sier noe om at kvaliteten på relasjonen har stor betydning og at det også er 

holdepunkter for å si at en god relasjon kan virke helbredende i seg selv (Wampold 2001; 

Lambert og Barley 2002). Det viser seg at teknikk og terapimodell betyr lite for utfallet av 

behandling i disse undersøkelsene (referert til i Røkenes og Hanssen, 2006). 
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4.1 RELASJON 

Det er grunn til å anta at overfor en pasientgruppe som er kjennetegnet av emosjonell ustabilitet, 

vil behandlingsrelasjonen være spesielt avgjørende for hvordan behandlingsforløpet vil se ut. 

Tradisjonelt nok har man en oppfatning av at dette bør være samme person, og at kontinuiteten 

bør opprettholdes. Jamfør definisjon fra forrige side (Bø og Schiefloe, 2007). Dette bekreftes av 

fire av mine informanter: 

 

4.1.1 Kontinuitet 

Anne: Er det andre ting overfor behandleren din som du synes gjør at relasjonen blir bra? 

At han ikke blir skiftet ut hvis han skal skifte post eller skifte jobb, en får alltid ha samme behandler og samme 

kontakter…. Bortsett fra da jeg flyttet hit da, da mistet jeg alle miljøkontakter….det var helt krise for meg. Det 

var krise, fordi jeg var så avhengig av de samme folkene….   

 

Berit: Har jeg forstått deg riktig, hvis du sier at det å forholde seg til samme mennesket 

over tid er viktig for deg? Ja, det er kjempeviktig! For å sitte å gå gjennom alt det kjipe gang på gang på 

gang, det er ikke artig, sitte å fortelle hele livshistorien hele tiden, da er det bedre å ha en person som veit det og 

som kan …skjønne…ja, forstår deg da…Det er veldig viktig. 

 

Catrine: Jeg har kjent dem i 8-10 år så det er kanskje der det ligger….fordi jeg kjenner dem så godt at jeg får god 

hjelp…. Jeg trenger litt tid på meg, for å bli kjent med folk…og nå kjenner de meg såpass godt at jeg slipper å si 

noe som helst… 

 

Min informant Elisabeth følte seg heldig med sin behandler som alltid tok henne med ”i sin 

portefølje”:Men du sa at du hadde gått til samme psykolog i 10 år, hvilken betydning har 

det hatt? Ååh, kjempebetydning! Fordi…(…)han byttet jobb hele tiden da…men han tok meg med…Når du 

bytter jobb så har du anledning til å si, nå orker jeg ikke mer…nå passer du ikke inn…men han tok meg med 

og den verdsettelsen der, utrolig viktig for meg!  

 

Hun understreker at ved å beholde samme behandler over tid, gjorde det noe med henne som 

menneske, og at det kan tyde på at selve relasjonen ble en inkludert del av behandlingen. Man kan 

således tenke seg at det medfører stor betydning at en behandlergruppe rundt pasienten blir 

opprettholdt, at man får de samme miljøkontakter og samme behandler uavhengig om det er 

sykehus, kommune eller poliklinikk.   
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Interessant nok framhever hun i tillegg at hun følte hun hadde relasjon til en hel post, og slik hun 

beskriver det, kan det synes som om sykehuset med sin struktur og bygninger også representerte 

en form for trygg relasjon: Må det være samme person? Altså… jeg har jo brukt hele posten….selv 

om jeg hadde to miljøkontakter der, så var ikke alltid de var på jobb…jeg hadde relasjon til de aller fleste..fordi de 

representerte en form for trygghet alle sammen.  

 

Hun framhever viktigheten av kontinuitet samtidig som hun sier at hele posten representerte en 

form for trygghet. Det virker som sykehuset som system og bygningsmasse framsto som en 

trygghet for henne og at hun opplevde at hun hadde relasjon til de fleste som var på jobb der. 

Kan vi tillate oss å sjonglere med behandlere tilknyttet den emosjonelt ustabile? Og kan det noen 

ganger være slik at det er hensiktsmessig? Slik som Catrine sier: ..nå kjenner de meg såpass godt, at jeg 

slipper å si noe som helst… Ønsker vi at pasienten ikke skal si noe som helst? Blir den faste 

relasjonen til hinder for ny utvikling? At det oppleves som en hvilepute som ikke gir mulighet for 

endring? Det å utfordre seg selv med stadig å sette nye mål kan bli glemt, hvis man jobber med 

de samme tingene til enhver tid. En behandler som ser med nye øyne på problematikken, kan 

muligens bidra til å skape ny mening og positiv utvikling. 

 

Marit Borg og Alan Topor skriver i sin bok at det blir sett på som en del av behandlingstiltaket  

og et mål at pasientene får hjelp til å etablere og beholde varige relasjoner, men det lar seg 

vanskelig gjennomføre i et arbeidsliv som stadig omorganiserer og forventer en høy grad av 

effektivitet. Det å holde kontakten med samme person eller et fåtall av personer over tid 

framheves som viktig (2003). 

 

Til tross for at både mine informanter og teori understreker at en kontinuerlig relasjon er viktig, 

tror jeg ikke alltid det kan la seg gjennomføre. Kanskje skal vi ikke være så redd for hvordan dette 

påvirker pasienten? Helsevesenet forventes stadig mer effektivt, med mindre ansatte på samme 

antall pasienter og enkelte faggrupper jobber turnus. Effektivisering vanskeliggjør det foretrukne; 

faste personer over lang tid. Men når det er sagt, tror jeg at et bytte av personer noen ganger kan 

være hensiktsmessig, og en realitet som kan føre med seg en større grad av utvikling.   

 

Samtidig bør det være rom for at noen er mer sårbare overfor et bytte av behandler enn andre,  

min informant Berit beskriver det som vanskelig: Det er trasig, både det å skifte kontaktpersoner hele 

tiden, og må fortelle hele livshistorien på nytt, på nytt og på nytt! At det må være så vanskelig, når jeg hadde en 

person som fungerte….Etter at jeg ble tilknyttet kommunen, først fikk jeg en kontaktperson som jeg aldri møtte, 
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så fikk jeg en ny som sluttet etter tre måneder, også fikk jeg enda som gikk ut i svangerskapspermisjon eller noe, 

forsvant hvertfall etter ett par mnd…også fikk jeg hun jeg har nå som ikke gjør noenting. Så det er jo veldig 

frustrerende, for jeg følte at jeg mistet hele den tryggheten med å ha dem… Fram til jeg ble innlagt her, følte jeg at 

jeg ikke hadde noen i et nettverk som liksom skulle hjelpe meg..Hva skjer med deg, når det blir så mye 

bytte av kontaktpersoner som det du beskriver? Da sklir jeg som regel helt ut, og bare mister 

kontakten med dem…mister motivasjon til å prøve å få til noenting selv….   

 

Berit bekrefter at for henne førte mangelen på kontinuitet til at hun ble de-motivert og at hun 

sklidde helt ut. Tryggheten ble fraværende og følelsen av å være alene ble forsterket.  

4.1.2 Tilgjengelighet  

Elisabeth opplever mangel på tilgjengelighet som utfordrende når hun skulle ha oppfølging fra 

kommunen:…har du noen erfaring med oppfølging fra kommune? Ja, det gikk ikke…men jeg 

prøvde i to år til sånn psykiatrisk sykepleier der…i tillegg til psykologen her. Men det funket ikke i det hele tatt, 

fordi når jeg var der så tenkte jeg ikke på å kutte meg og de klarte ikke å komme bak fasaden…og de snakket 

bare om at du får jo til så mye….ja, men jeg sliter å…men det skjønte de ikke…Mens det å komme hit akkurat 

når jeg trenger det eller ringe, eller hva jeg gjør…og da skjønner jeg mye mer av følelsene for de blir så fort 

borte…mye mer hjelp av det. Når jeg prøvde å ringe til kommunen, ja du kan få en time om 14 dager…men jeg 

trenger det nå….Så det funket ikke i det hele tatt! 

 

Tilgjengelighet når man trenger det oppleves betydningsfullt. Som Elisabeth sier at for å forstå 

vanskelige følelser trengte hun samtale der og da, ikke om 14 dager. De vanskelige følelsene må 

beskrives når de er der, hvis ikke blir de borte. Det å være tilgjengelig for å forstå hvordan følelser 

kan tolkes, settes i sammenheng med situasjoner er viktig. Bekreftelser på at man har tenkt rett og 

evt. oppklare misforståelser, vil være verdifullt for å bli mer trygg i menneskelige relasjoner.  

 

4.1.3 Vise følelser 

Elisabeth sier også noe om at terapeuten viser følelser, gjorde noe for henne. Det at man utrykker 

en menneskelig bekymring, at man ikke bestandig har like god is i magen og at man tenker på 

pasienten etter vedkommende har gått ut døra: 

Det gir meg en god følelse, jeg har tillit til at…det var ikke så lett å følge deg til døra sist gang….sa noe om 

hvordan det føltes for henne, og det gjorde meg mindre alene fordi jeg var i hennes tanker etter at jeg hadde 

gått…Vi tenker på deg og vil jo gjerne at du skal ha det bra, det er en viktig setning å få med seg altså…At man 

betyr noe, bygger relasjon for meg hvertfall…At man ikke er en hvem som helst, som blir glemt… 
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Samtidig er hun opptatt av at hun selv fikk mulighet å vise ekte følelser: Hva tenker du om 

relasjon til den du snakker med? Åå, det er kjempeviktig…ellers sånn…de forskjellige vakthavende, det 

er jo forskjellige hver gang…og det blir jo bare tullesamtaler…det blir jo ikke noe i det hele tatt…mens 

miljøkontakten min gjennom 11 år, kjente meg så godt og jeg kjente henne så godt…så hun kunne være fly sinna 

på meg, og jeg synes det var godt, fordi at jeg visste at hun også var glad i meg eller brydde seg om meg, og faktisk 

hadde litt rett i det hun sa…det hadde jeg ikke tålt av noen andre… 

 

Det å få tillatelse til å vise følelser som sinne, gjennom en bevissthet om at miljøkontakten brydde 

seg om henne synes betydningsfullt. Den emosjonelt ustabile pasienten har ofte problemer med å 

forstå følelser. Det å bli sint, vise fortvilelse eventuelt være for glad og hektisk kan noen ganger bli 

problematisert i en tradisjonell sykehusavdeling. Jeg har opplevd rapporter som understreker for 

eksempel: pasienten har et forhøyet stemningsleie, virker irritabel, tilbaketrekt på rommet, avvisende til kontakt. 

Slike rapporter kan utløse en ekstra kontroll overfor denne pasienten. Kanskje vedkommende blir 

grensesatt, anmodet om å delta i fellesskapet eller at man blir ”passet på ” litt ekstra. Det å vise et 

følelsesspekter utløser en annen framferd blant miljøpersonalet, særlig overfor denne gruppen 

pasienter. Hva handler det om? Følelsesmessige svingninger er riktignok et hovedproblem, men 

løser vi det med å bli kontrollerende? Eller utsetter vi deres mulighet til å få kontakt med et 

normalt følelsesliv? Svingninger og dårlige dager kan vi alle ha, men vi ønsker ikke at pasientene 

skal ha det. Gjennom å tillate følelsesutbrudd kan man tenke at det gir rom for refleksjon om hva 

følelsene betyr. Dette kan samsvare med det positiv psykologi beskriver som at etthvert 

menneske trer fram med sin opplevelsesverden. Det å frigjøre menneskets potensial sees på som 

en helsefremmende faktor (Brudal, 2006). Det unike og individuelle i mennesket sier noe om 

muligheter og potensial akkurat dette mennesket har. Ved å skape refleksjoner rundt følelser øker 

grunnlaget for utvikling, og man kan oppnå en større forståelse for sitt eget indre potensial. Dette 

påvirker vekst og velvære (Seligman, 2007).  

 

Flere pasienter med diagnosen EUP ikke er å foretrekke i post samtidig. En myte? Min 

opplevelse og erfaring er at dette vanskeliggjør en fokusert og individuelt tilpasset behandling. 

Dramatisk adferd kan ha en tendens til å spre seg. Den sterke følelsen av avvisningen som 

mennesker med EUP ofte sliter med, kan gi seg utslag i impulsive handlinger og en smitteeffekt. 

At andre pasienter får omsorg og trøst kan for enkelte oppleves som avvisning. Jeg har eksempler 

på situasjoner som felles rømninger og felles planlegging av selvskading, i en avdeling der tre-fire 

pasienter med EUP var innlagt samtidig. Pasientgruppen er utfordrende og har behov for at vi 

som helsearbeidere er fokusert, slik at vi kan ivareta vedkommende på en faglig og profesjonell 
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måte. Samtidig bør vi tillate at pasienten utrykker sitt følelsesspekter. Med bakgrunn i det, vil det 

være ønskelig med kun få i gangen.  

 

Som en del av kommunikasjonen i positiv psykologi, framheves bevissthet rundt det 

følelsesmessige (side 15). Det å reflektere rundt situasjoner med stor følelsesmessig temperatur, 

kan gi innblikk i det indre følelseslivet til pasienten. Samtidig vil pasienten få mulighet til å 

formidle sine psykiske opplevelser, og belastningen kan fordeles. ”Delt sorg er halv sorg” 

(Brudal, 2006:32). 

 

4.1.4 Interesse og empati 

Menneskelig framferd som det å vise empati og interesse synes betydningsfullt i prosessen med å 

etablere en relasjon: 

 

Elisabeth: Hvordan oppnår man en god relasjon da? Ved å vise interesse, empati…jeg senser veldig 

fort om folk egentlig hører etter…eller om de kun er nysgjerrige, for å høre om den siste kuttingen…eller er de der 

fordi de vil hjelpe meg videre? Og jeg tror det må dyrkes over lang tid… 

 

I positiv psykologi er man opptatt av å kommunisere empatisk. Det å vise evne til innlevelse og 

medfølelse som terapeut gir potensial for vekst og modning hos pasienten. Det å forholde seg 

empatisk oppleves som en verdi og beskyttelse i seg selv, og understøtter det Elisabeth opplever 

som viktig for henne (Brudal, 2006).   

 

Selvpsykologien vektlegger en empatisk undring og introspeksjon, som gir tilgang til den andres 

indre verden. Heinz Kohut var på 1970-tallet opptatt av de narsissistiske elementer som han 

mente var en del av personlighetsforstyrrelser. Videre mente han med bakgrunn i at mennesket 

hadde narsissistiske behov, at dette førte til en søken etter et idealisert selv, et grandiost selv og et 

tvillingsøkende selv. I følge Kohut har flere lidelser en defekt i kjerneselvet. Opplevd 

selvobjektsvikt gir grunnlag for hvordan psykisk struktur framstår i dag. Som terapeut innenfor 

denne retningen stiller det svært store krav til at man er konsekvent, opplevelsesfokusert i sin 

kommunikasjon, og at individets typiske måter å forholde seg til sine følelsesmessige problemer 

også utenom terapitimene blir inkludert. For å oppnå endringer jobbes det i stor grad med 

bevisstgjøring rundt bilder man har av sine selv-representasjoner (Karterud og Monsen, 1997).  
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4.2 TILLIT 

Tillit har sammenheng med å stole på noen, samt ha fortrolighet til. Begrepet er gjenstand for 

diskusjon i flere tradisjoner. I enkelte tradisjoner vil man ha en oppfatning av at man er født i 

verden med en betingelsesløs tillit (Løgstrup i Nortvedt og Grimen, 2004), andre igjen mener at 

tillit er et bevisst valg man tar (Coleman, ibid). Oppsummert kan man si at tillit framstår 

situasjonsbetinget og inneholder stor grad av sårbarhet. Samtidig vil det i et tillitsforhold alltid 

være makt, særlig i et helsevesen der de fleste relasjoner er assymmetriske. Uavhengig av tradisjon 

vil jeg påstå at det er nærliggende å slå fast at i ett hvert pasient-terapeut forhold vil eksistere en 

form for avgjørelse hvorvidt man velger å stole på noen. I følge Nortvedt og Grimen vil man 

med bakgrunn i negative erfaringer med nære relasjoner, tenke at det alltid vil eksistere en motpol 

til tillit; mistillit. Hvis erfaringer tilsier at nære relasjoner ikke er til å stole på, vil man i 

utgangspunktet ha en iboende mistillit mot mennesker (2004).  

 

4.2.1 Trygghet 

For å oppnå tillit i en relasjon, må man skape en forventning om at man som terapeut er pålitelig. 

Ved å skape trygghet, vil man kunne oppnå en større grad av gjensidighet i et forhold mellom 

partene. Elisabeth sier noe om hva hun opplever som trygt: 

 

Elisabeth: Men hva tenker du kunne gjort at du hadde følt mer trygghet? Nei, det handlet om å 

bli trodd…jeg var jo hovedfagsstudent, så de mente at jeg var kommet så langt og hadde fikset så mye i livet…og 

jeg ble på en måte ikke trodd på at det var så sinnsykt mye jeg ikke fikset. Jeg synes det var kjempevanskelig… 

men hvis jeg hadde fått litt mer tid på meg….men samtidig så hadde det ikke hjulpet med 14 dager til ikke sant?  

 

Hun trengte tid for å etablere trygghet, for å understreke hva hun ønsket å bli trodd på. Fjorten 

dager er ikke nok sier informanten, og jeg tolker det dit hen at dette dreier seg om for lite tid til å 

oppnå trygghet. Elisabeth ønsket å bli trodd på at det var mye hun strevde med, selv om hun 

mestret mye i forbindelse med skolegang. Det å være åpen på vanskelige områder, krever trygghet 

og tillit. Langley og Klopper (2005) har undersøkt hva pasienter opplever som kilder til å bevare 

helse (side 10), og alle seks informanter understreker tillit som fundamentet hvis de skal oppleve 

håp om bedring. ”You start opening up, once youre trusting that person” (2005:26). Hvilket bekrefter min 

antagelse om at pasientgruppen ikke formidler det som oppleves vanskelig i hverdagen uten tillit 

og trygghet. Bakenforliggende følelser og tanker synes vanskelig å dele, og gjør at man 

kommuniserer mindre om dypereliggende forhold, i en relasjon som ikke er preget av trygghet. 
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Det å bli trodd på og vist tillit til gjennom at man framstår som pasientens advokat hadde 

betydning for Daniel, og førte til at han opplevde trygghet: Hva gjorde det med deg, at noen 

sto opp for deg, og forsvarte deg på ett vis? Jeg vokste mange meter på det, hun viste hvordan jeg hadde 

det…og trodde på meg…jeg følte at jeg hadde tillit til henne, ja hun hadde tillit til meg å…Og det er viktig 

synes du? Ja, føler at det er stor hjelp i det ja…Har du møtt igjen vedkommende? Ja, hun kom og 

besøkte meg på sykehuset i ettertid…det var veldig ålreit…viser at folk bryr seg…følte vel egentlig at vi ble som 

venner på en måte da…hvis du skjønner hva jeg mener?  

 

Informanten beskriver en vekst i det å bli vist tillit og at vedkommende talte hans sak i en tvist på 

sykehuset gjorde at forholdet deres ble styrket. Han beskriver at han opplevde henne som en 

venn. Daniel presenterte at for ham var det å vise folkelige talemåter og uformalitet viktig, og at 

han følte behov for et mer lineært forhold. Dette tror jeg kan bli utfordrende i et 

behandlingsmiljø. Det å gi slipp på en form for profesjonalitet som skaper en nødvendig avstand, 

vil være uaktuelt for noen. Men hvor går grensen? Hvem avgjør hva som er i skillet 

profesjonell/personlig/privat? I boka Hva hjelper? Veier til bedring fra alvorlige psykiske problemer  

beskriver pasienter at bedringsprosessen påvirkes ved behandlere som ”gjør mer” eller ”gjør noe 

annet”. Det å ha kontakt mellom innleggelser, at terapeuten tar initiativ til kontakt uten at det 

nødvendigvis er et problem som skal løses og at man også tar høyde for et behov for å snakke 

om vanlige ting, gir en positiv effekt. Slike ”regelbrudd” bidrar til kvaliteten på relasjonen (Topor, 

2006).  

 

Sue Sanders (side 12) beskriver også en følelse av å bli trodd på og vist tillit til, som en faktor som 

skapte en endring for henne. Hun fikk tilbud om å være brukerrepresentant ved et 

kommunesenter. Det gjorde at hun endret synet på seg selv, fra en opplevelse av å være en 

vanskelig og kronisk pasient, til at hun tok mer ansvar og jobbet med mistilliten til andre 

mennesker. Det skapte en helhet i hennes liv (2005). 

 

4.2.2 Tid 

Tillit kan inneholde et tidsaspekt. Diskusjoner rundt varighet på innleggelser eksisterer fortsatt, 

selv om man nå tilsynelatende har en overbevisning om at langvarig døgninnleggelse ikke er å 

foretrekke. Man tenker kortvarige kriseinnleggelser og strukturert dagtilbud, som den mest 

hensiktsmessige behandlingen for personer med EUP (Linehan 1991, Perseius et al 2003, 

Karterud og Urnes 2004, Nordahl og Nysæter 2005, Binks et al 2006).  
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Noen ganger er det behov for døgninnleggelse og hvor mye tid skal man bruke i den forbindelse? 

Mine informanter hadde ulik erfaring og opplevelse av hva som var den optimale varighet: 

 

Anne: Hva synes du fungerer best? Noen dager, men det kommer helt an på hvordan formen min er når 

jeg kommer inn. Noen ganger trenger jeg bare 5 dager, noen ganger kunne jeg tenkt meg 2 uker og så har det vært 

noen måneder innimellom. Kan du styre dette litt selv? Nå er det planlagte innleggelser, eller åpen retur.  

 

Anne hadde erfaring med alt fra noen dager opp til noen måneder. Hun hadde også en langvarig 

innleggelse på flere år tilbake i tid. Nå hadde hun en ”åpen retur” avtale, som innebar at hun 

kunne ta kontakt for 5 dagers innleggelse, ved behov. 

 

Daniel hadde en annen erfaring: Hvor langvarig har innleggelsene dine vært? 14 dager er det 

lengste…men da har jeg skrevet meg ut selv da…synes du varigheten er riktig?  Ja, det skulle egentlig 

vært lengre, sånn helt logisk sett, så synes jeg egentlig det…(…)men jeg synes jo det at folk som sliter med slike 

problem…så har det sikkert vart i mange år….og du blir jo ikke bra på en liten stund….det blir jo akutt 

da…få hjelp til å komme seg ned på jorda igjen…før man drar hjem….Men jeg har ikke hatt tålmodighet til å 

være innesperret heller da… 

 

Daniel hadde ingen åpen-retur avtale, slik jeg forsto det. Han hadde erfaring med fjorten dagers 

innleggelser, som han i utgangspunktet syntes var for kort. Samtidig presenterer han en kontrast i 

at det burde vært lengre, som han sier. Men han ville ikke hatt tålmodighet til noe utover disse to 

ukene. Interessant at man ser en dobbelthet i tidsperspektivet. Dette avspeiler en ambivalents 

som må være vanskelig å leve i.  

 

Elisabeth hadde en åpen-retur avtale, av varighet 2 dager: 

…men jeg synes det var utrolig fælt selve innleggelsen…for jeg fikk sånn hele tiden…Ja, du får være her i to 

dager…du får være her over helga…jeg fikk aldri ro på meg. Det er vel sånn det er på en akuttpost, at du kan 

på en måte ikke love et 14 dagers opphold…sånn uten videre…men det gjorde at jeg kom veldig i konflikt med 

dem altså…Du følte det utrygt at det var kun to dager? Ja, veldig-veldig…Jeg tenkte jo at jeg skulle dø 

om tre uker og det nærmet seg mer og mer. Det var fælt altså….men ting måtte ta litt tid hos meg, jeg hadde jo 

tross alt kommet dit frivillig og sånn…Synes du det manglet en forklaring på hvorfor man tenker 

sånn ? Ja, ja…også…men jeg vet ikke om jeg hadde vært mottakelig for forklaringen heller…for meg var det 

bare en veldig avvisning, ikke sant…og avvisning er jeg var på..så det… 
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Jeg fikk forståelse av at dette var en av de første innleggelsene, og at hun opplevde det som 

problematisk at hun aldri fikk ro på seg. Det skapte en konflikt med behandler og personalet da 

hun trodde at de ikke ville hjelpe henne:(…) Men det som er skummelt, det er at jeg trodde i veldig mange-

mange år, at de ikke ville hjelpe meg!  

 

De siste to informantene hadde også erfaring med korte kriseinnleggelser. Catrine hadde åpen 

retur på en uke og Berit hadde erfaring med tre-fire dagers innleggelser. Det viser seg da at alle 

informantene hadde forskjellig erfaring, og naturlig nok forskjellig oppfattelse av hva som var 

optimalt for dem.  

 

Hvordan kan man i løpet av korte kriseinnleggelser sørge for igangsetting av tillitsprosessen? I 

løpet av to dager vil det være snakk om å støtte pasienten i en krise og i tillegg sørge for at 

vedkommende gjenvinner selvkontroll. Hvorvidt det er snakk om å roe dramatiske 

følelsesmessige svingninger, dempe graden av selvskading, avklaring av en konfliktfylt, ekstern 

situasjon vil det å utstyre pasienten til å håndtere dette selv, være viktig. Nortvedt og Grimen 

presenterer fire faktorer som er tillitsskapende: helsearbeiderens evne til kommunikasjon, deres 

kompetanse, villighet til å følge opp pasienten samt pasientens mulighet til å velge bort 

helsearbeidere de mistror (2004:99). For å fremme tillit i et kortvarig møte kan man være bevisst 

disse faktorene. Ved å være opptatt av hvordan man kommuniserer, viser nysgjerrighet og vilje til 

å bistå, samt presentere sin kompetanse i løpet av kort tid vil være utfordrende, men antagelig 

oppleves betydningsfullt for pasienten.  

 

Tid er ikke bare er en mengde, men også en kvalitet, som man kan velge å prioritere (Topor, 

2006). Slik jeg forstår dette kan man ved å ta seg tid, stille seg villig til å følge opp pasienten 

påvirke tillitsprosessen (Nordtvedt og Grimen, 2004). Slike avgjørende holdninger er ikke alltid 

det som krever mest ressurser, men man kan tenke at det påvirker pasientens opplevelse av tillit, 

og at vedkommende tar et valg om å stole på sin terapeut.  

 

4.2.3 Ansvar 

Det å bli tillagt et ansvar handler i stor grad om å bli vist tillit. Informantene hadde ulik 

oppfatning av begrepet ansvar: 

 

Anne: Har du noen eksempler på hva du opplever som god behandling? Det som har fungert 

for meg er ansvarliggjøring, mer frihet og ansvar. Ansvarliggjøring sier du. Hva tenker du at det 
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ligger i det da? Konsekvenser for uheldig atferd. At ansvaret på en måte blir lagt til deg, er det du 

mener? Ja. At jeg må ta konsekvensene for det jeg gjør og det jeg ikke gjør.(Latter) Hvis det er noe jeg skulle ha 

gjort, som jeg ikke gjør… ansvarliggjøring….og så snakket du om frihet?  Ja, altså slik at jeg ikke 

blir sperret inne. Utgang er viktig for meg. Jeg føler at jeg ikke er låst inne på en måte…..at jeg har mulighet å gå 

ut… 

 

Anne beskriver i intervjuet at hun har fått et behandlingsopplegg som inneholder konsekvenser 

ved uheldig adferd. Hun har ansvar for å kontrollere sin selvskading, i den forstand at hun skrives 

ut hvis hun skader seg selv. Jeg har flere ganger opplevd diskusjoner personalet mellom når 

pasienten har ansvar for å ivareta kontroll over selvskading. Eksempelvis at personalet kaller det 

en bevisst handling, i forhold til når selvskadingen blir utført. At pasienten søker å oppnå noe ved 

å skade seg like før en avtale, en sekundærgevinst. Jeg har også opplevd at noen kaller dette en 

søken om oppmerksomhet. I utgangspunktet tror jeg personalet er fortvilet og usikker, og at det 

derfor blir en noe forenklet forståelse. Det er vanskelig å forstå at noen kan gjøre slikt mot seg 

selv. Vi trenger mer kunnskap om selvskading som fenomen. Kunnskap om fenomenet gir en 

større kompetanse, som igjen kan påvirke oppbygging av tillit. Kompetanse skaper tillit (Nortvedt 

og Grimen, 2004).  

 

Min forståelse er at den emosjonelt ustabile kan benytte selvskading som strategi, en slags 

selvregulerende funksjon for å takle mellommenneskelig samspill. Om det dreier seg om 

kommunikasjon, en kontroll av følelser, straff mot seg selv eller sin overgriper, endre en 

virkelighetsfølelse (inngang eller utgang av dissosiasjon) vil det alltid skape reaksjoner fra 

omverdenen som gjør det ytterligere skamfullt (Urnes, 2007). Uavhengig av hva intensjonen er, 

blir det viktig for oss helsearbeidere å betrakte dette som en fortvilelse og en måte å be om hjelp 

på.  

 

Når vi forventer at pasienten skal ta ansvar for å kontrollere selvskadingen, er det flere momenter 

som gjør at dette blir vanskelig. På den ene siden ber man om at pasienten tar kontroll, på den 

andre siden står vi døra og ber om å få gå gjennom veska/bagen etter en tur ut. Vi tar 

romgjennomgang for å avdekke skarpe gjenstander vedkommende kan ha gjemt unna, for å skade 

seg selv med. Påfører vi ytterligere forvirring med å framstå slik? Det å forstå ”koder” i 

menneskelige relasjoner er vanskelig for denne pasientgruppen. Hvordan skal man forstå 

ansvarliggjøring, som vi oppfordrer til på den ene side, når vi på den andre side overtar kontroll 

og ansvar? Det viser seg at man fort kommer i en maktkamp, når ting oppleves forvirrende og 
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det blir et ”spill” om vi klarer å finne det de har gjemt unna. Vi kan spare oss for en maktkamp 

gjennom å oppfordre til frivillighet rundt innlevering av redskap, samtidig oppnår vi en gevinst at 

vi da blir entydig i hva vi mener er pasientens ansvar.  

 

I mitt teoretiske fundament side 11 viser jeg til en artikkel fra 1961: ”Treatment of borderline 

psychiatric patients”. Pasientene fikk den gangen tilbud om frivillig innleggelse på åpen avdeling og 

anmoding om å ta ansvar selv. Ansvar i forhold til deltakelse på aktiviteter, oppnå selvkontroll 

samt etablere en struktur på dagen. De fikk et fåtall av regler å forholde seg til som for eksempel, 

ro på avdelingen til et bestemt klokkeslett og at de ble anmodet om å benytte seg av bestemte 

tilbud om behandling (Jensen og Kirrschbaum, 1961). Artikkelen fokuserer på balansegangen 

mellom frihet og ansvar, på samme måte som vi fortsatt gjør i 2008. 

 

Korte innleggelser og konsekvenser i behandlingsopplegget kan resultere i et stort antall inn og 

utskrivelser, særlig hvis vedkommende er tilknyttet en akuttavdeling. Elisabeth sier noe om at hun 

hadde en opplevelse av at dette opplevde hun som vanskelig, at hun ikke skjønte at det hang 

sammen med at pasienten (blant annet) skal ta ansvar. Hun opplevde det som en avvisning at hun 

måtte ut av sykehuset. 

 

Hvordan kan vi som hjelpere unngå en slik mekanisme, at pasienten opplever det som en 

avvisning når vedkommende skrives ut. Dette er særlig viktig i forhold til denne gruppen 

pasienter som har betydelige relasjonsproblemer. Det å framheve ansvar, samtidig som å være 

tydelig på at man tilbyr hjelp. I enkelte situasjoner kan ansvar oppleves som et urimelig krav og 

gjør at tillitsprosessen får en vanskelig start. Elisabeth hadde et ønske om å komme på 

langtidspost: 

 

(…)jeg ønsket jo for alt i verden å komme på en langtidspost, å få litt trygghet sånn at jeg ikke måtte tenke på å 

ta livet mitt hele tiden da…for det er jo det jeg har hatt lyst til, også sa de nei du må være hjemme hos deg selv, 

(…) du må klare deg selv…Men det som er skummelt, det er at jeg trodde i veldig mange-mange år, at de ikke 

ville hjelpe meg! Samarbeidet ble utrolig vanskelig fordi, jeg sa at jeg er på nippet til å kutte meg, jeg er på nippet 

til å ta livet av meg eller til å finne på hva som helst…men de sa….men du må ut! Og det er hardt og utrolig 

vondt, neste gang ville jeg ikke dra dit frivillig… de ville jo ikke hjelpe meg, hvorfor skulle jeg da dra inn dit…de 

ville at jeg skulle være utenfor så…Til slutt ble det tvangsinnleggelser med politi og sirener og alt mulig liksom…og 

det vet jeg ikke hvordan man kan løse på en bedre måte, men det nok ikke løst helt bra…fordi…(gråter)….. 
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Dette var tydelig et tema som brakte fram dårlige minner for Elisabeth, ettersom hun gråter. Hun 

ønsket en lengre innleggelse for å fritas fra den evige funderingen om hun skulle ta livet sitt. Den 

emosjonelt ustabile defineres ofte som kronisk suicidal og denne problemstillingen gjelder også 

for andre med EUP. Ved å være på langtidspost kunne Elisabeth la personalet ta ansvar for livet 

hennes. Hun ønsket at noen ville passe på henne, slik at hun ikke klarte å gjennomføre et 

selvmord. Hennes opplevelse av og ikke bli hørt skapte en motstand mot ”systemet”, og gjorde at 

hun neste gang ikke ville dra dit frivillig. Den dramatiske innleggelsen med politi og 

tvangsinnleggelse er kjent. Pasienten opplever graden av ansvar som urimelig, og oppnår ikke tillit 

til behandlersystemet. Hvordan kan man gjøre dette annerledes for å møte pasientens opplevelse? 

 

Hun sier videre i intervjuet at hun ikke ville vært mottakelig for forklaring. Bakgrunnen for at vi 

tenker slik. En slik forståelse ble mer begripelig senere i behandlingsforløpet, sier hun. 

 

Men som du nevnte innledningsvis, det å være dagpasient, faste samtaler…Ja, da holder du 

kontakten med sykehuset på en måte og det som er trygt som sykehuset representerer, jeg synes det …men nå som 

jeg har hatt åpen retur avtale i veldig mange år…nå som jeg føler mer verdi selv….men i starten, så turde jeg ikke 

bruke den, hvordan skulle jeg si…og be om innleggelse hvis…da måtte jeg innrømme at jeg hadde verdi nok til å 

være innlagt..eller til at noen skal bry seg om meg…og det kunne jeg jo ikke…det var jo klin umulig…så jeg 

måtte jo kutte meg…noen leger måtte si, at jeg synes du skal…og hvis de sa det så okei, jeg kan jo legge meg 

inn…Mens nå, har jeg mer verdi til å si, kan jeg få en samtale…jeg sliter jo masse enda…det er ikke sikkert jeg 

trenger å være innlagt, men jeg kan få en samtale. Veldig stor forskjell på det….Men det er så vanskelig det å få 

verdi som menneske det gjør du ikke på en uke altså… 

 

Hennes opplevelse av ansvar ble å be om hjelp når hun trengte det. Presenteres som en kontrast, 

ettersom hun ikke klarte det på mange år. Stiller vi for store krav til ansvar overfor denne 

gruppen, særlig i de første innleggelsene? Tillit beskrives i en undersøkelse som avgjørende for å 

etablere og vedlikeholde en behandlingsrelasjon, det er innfallsvinkelen til behandling generelt, 

utrykker både pasienter og terapeuter (Langley og Klopper, 2005). Slik jeg ser det, er det rom for 

en større fokus på selve tillitsprosessen. Hvis det er slik at tillit velges, jmfr Coleman i Nortvedt og 

Grimen (2004) bør pasienten bli gitt mulighet til å velge hvorvidt terapeuten eller systemet er til å 

stole på, dette tar tid og må balanseres med mengden ansvar pasienten skal ha selv.  
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Daniel hadde andre erfaringer på hva som var hans ansvar: 

Daniel: Hvilket ansvar har du i behandling? Mitt ansvar er å møte opp og snakke..være ærlig…det ser 

jeg på som et stort ansvar…Er det lett å møte opp? Det trenger det ikke å være nei…jeg er veldig dårlig til 

å gi beskjed, jeg stenger ut verden, skipper ut veldig ofte…men det er en sak jeg jobber med, og har faktisk blitt 

flinkere… 

 

Denne pasientgruppen har den høyeste frafallsprosenten i individualterapi og gruppebehandling 

av alle pasientgrupper (Munroeblum & Marziali 1995, Budman, Demby, Soldz & Merry 1996). 

Det å jobbe med ansvar for å møte opp, gi beskjed om man er forhindret fra å komme vil også 

være et mål. Som behandler blir da utfordringen å holde ut til tross for flere uteblivelser og 

endring av avtaler. Oppmøte til avtaler kan av ulike grunner være ustabilt, men at behandler ”ikke 

gir opp” vil sannsynligvis oppleves betydningsfullt for pasienten. 

 

4.2.4 Mistillit 

Tillit som begrep kan i noen sammenhenger være idyllisert. Man bør være åpen for at tillit ikke 

bare er der, og oppleves fantastisk og flott. Det er en prosess, en ”transaksjon” og innebærer at 

man bør ha respekt for elementer som sårbarhet og makt (Nortvedt og Grimen, 2004). Hvis den 

emosjonelt ustabile har tatt et valg om å stole på sin terapeut eller vokst inn i en tillitsrelasjon 

gjennom tid, vil det innbefatte at man godtar at en ikke vet hvordan tillitsmottakeren skal handle. 

Man viser seg sårbar. En sårbarhet er ofte knyttet til dårlige erfaringer. Det at man i andre 

situasjoner har følt seg sviktet eller krenket, gjør at man tenker det er en risiko forbundet med å 

vise tillit. Hvordan en behandler håndterer det som av mange vil oppfattes som makt, er et stort 

ansvar. Man kan forstå denne gruppen pasienter som i utgangspunktet har en generell mistillit til 

mennesker, utfordringen blir hvordan kommer vi videre derfra. 

 

Anne beskriver at hun er opptatt av hvordan mennesker framstår som betydningsfullt: Du 

snakker om tillit. Hvordan oppnås tillit?  Ved å bruke tid…Og da snakker du om? Det er 

veldig individuelt. Det kommer an på folkene…Noen kan bruke år, andre uker og noen måneder….  

 

Begrepet tid i dette sitatet oppfatter jeg som relativt. Det som er interessant er Annes fokus på det 

individuelle i tillitsprosessen. Det kommer an på folkene… Det kunne vært interessant å etterspørre 

hva informanten mente skilte den ene fra den andre, hva hun vektla. Hva skiller oss 

helsearbeidere fra hverandre? Det at man blir kategorisert som ”svart” eller ”hvit” er en kjent 

problematikk som eksisterer i møtet med den emosjonelt ustabile. En slik enten-eller holdning, 
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vil sammenfalle med det man i psykoanalytisk forståelse kaller overføring og med påfølgende 

reaksjoner blant personalet, motoverføring. Det at pasienten benytter primitive 

forsvarsmekanismer som splitting, primitiv idealisering og projektiv identifisering for å nevne 

noen, gir tilløp til mye affekter i en avdeling. Objektrelasjonsteorien forklarer dette med at 

pasienten ikke har integrerte objektrelasjoner og selvrepresentasjoner, slik at forståelsen av seg 

selv og andre fortsatt er unyansert og består av splittede deler. Regulering av egofunksjoner er 

ikke integrert. Forklaringen til dette har sammenheng med manglende bekreftelse på seg selv eller 

forhold til nære objekter i barndom har vært traumatiske (Evang, 2000:40).  

 

I en avdeling kan dette vise seg gjennom at pasienten er utvelgende i hvem vedkommende vil 

forholde seg til. Hva skjer da med tillitsprosessen? Som nevnt tidligere opererer Nortvedt og 

Grimen (2004) med fire tillitskapende faktorer. Evne til kommunikasjon, kompetanse, villighet og 

mulighet til å velge bort. Klarer vi å kommunisere vår kunnskap når vi befinner oss blant 

personalet som er valgt bort? Og er det så unaturlig at vi synes det er godt å være blant de 

inkluderte? Det å være åpen på hva slike møter gjør med oss, virker konfliktdempende i 

diskusjoner. Både med pasienten og blant personalet på vaktrommet. Hvorvidt det er blikket, 

klær man har på seg, mann-kvinne, generell personlig kjemi vil være høyst individuelt, og 

erfarings- og situasjonsbetinget for pasienten. Vår oppgave blir å tilstrebe en profesjonell 

holdning til at det alltid eksisterer en mistillit, og være klar over at man i starten på et 

behandlingsopplegg vil møte slike handlingsmønster.  

 

Både Catrine og Anne bekrefter at de tidligere hadde et utgangspunkt hvor de hadde mistillit til 

sine omgivelser: 

 

Catrine: At du ikke kunne stole på dem som jobbet rundt deg? Ja, sånn er det bestandig, alle 

sammen som jeg blir kjent med til og begynne med….har jeg vanskelig for å stole på. Men det blir greit etter ei tid. 

Når jeg blir kjent med dem og dem blir kjent med meg… 

 

Anne: Det går ganske greit nå…Jeg gir i alle fall folk en sjanse nå, istedenfor å forkaste dem med en gang…. Jeg 

tror at på det siste oppholdet så klarte jeg å ta kontakt med personalet når jeg hadde det vanskelig, jeg har litt mer 

tillit til dem…. De to første oppholdene turde jeg nesten ikke å snakke med dem…. 

 

Man har som behandler i utgangspunktet en minusverdi som du må jobbe deg opp fra. Det å vise 

at man kan tåle å stå i dramatiske situasjoner, utspill som av andre kan betraktes som 
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manipulering og oppmerksomhets-søken kan tyde på en usikkerhet rundt muligheten for å bli 

avvist. Det å vise seg sårbar oppleves vanskelig. Framfor å bli avvist selv, velger man en strategi 

som gjør at avvisningen kommer fra pasienten først. En slik strategi blir naturlig, hvis man 

tidligere har erfaring med at det ikke lønner seg å stole på mennesker. I sammenheng med 

objektrelasjonsteori og tilknytningsteori vil man se dette som logisk. En bakgrunn i et mulig 

opplevd traume i oppvekstårene kan produsere vansker med nære relasjoner. Utgangspunktet kan 

bli en generell mistillit som beskyttelse (Evang, 2000). Dette bekreftes i Sharon Millers kvalitative 

studie (side 9), der pasienten beskriver en mistillit til terapeuten, de opplevde at de ikke kunne 

vise seg sårbare og følte at de hadde lite påvirkning i forhold til hvordan deres behandling ble 

iverksatt. Forholdet pasient-terapeut ble for hierarkisk og de framhevet en mer samarbeidende 

struktur som ønskelig for å oppnå en god relasjon (1994).  

 

Jeffrey Young beskriver traumatiske barndomsopplevelser som utgangspunkt for adferd senere i 

livet. Det fører til ”skjema” for hvordan vi takler situasjoner også som voksen. Mistillit er et slikt 

skjema. På bakgrunn av tidligere erfaringer har pasienten en grunnleggende tro på at andre er ute 

etter å såre, utnytte og manipulere for å oppnå fordeler. Dette fører til en generell mistenksomhet 

mot alle mennesker og en stor grad av beskyttelsesmekanismer. Åpenhet rundt indre følelsesliv er 

vanskelig (Kellogg og Young, 2006). 

 

I Langley og Kloppers artikkel (2005) beskriver informantene at de følte behov for å teste 

hvorvidt terapeuten var trustworthy,(…) the therapeutic relationship would be tested ((2005:26). Man kan 

anta sammenhengen med risikoen for å bli såret, blir gjenstand for en test om man kan senke 

kontrollen. De ønsket å se om terapeuten var der til tross for dramatiske situasjoner. Den 

emosjonelt ustabile har ord på seg for å være manipulerende, og situasjoner der man føler seg 

testet, er også min erfaring. Det å inneha en ro og kontroll i dramatiske episoder, gir trygghet til 

pasienten. Jeg har en opplevelse av at det å skape ”bølger”, handler mye om akkurat dette. Kan 

terapeuten vise forståelse, omsorg og være tilgjengelig selv om jeg er sint, selvskadende og stikker 

av? Det at man holder ut som behandler også i store følelsesmessige svingninger, vil være 

avgjørende i en tillitsprosess. 
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4.3 SAMTALER 

En selvsagt del av behandling er samtalen, men hvilke aspekter ved samtalene vektlegger 

informantene som viktig og betydningsfullt?  

 

4.3.1 Forstå mer av seg selv 

Tre informanter trakk fram betydningen av å forstå mer av seg selv.  

Berit: Det er ingen som vil være psykisk syk. Det er fortsatt litt tabu og være psykisk syk…å være 

…ja..gal…Når psykologen fortalte meg første gang at jeg hadde personlighetsforstyrrelse, så begynte jeg å råskrike, 

fordi det høres jo så forferdelig ut. (…) Den første dagen var helt jævlig. Men så begynte jeg å få litt ro på meg, 

fikk begynt med samtaler med psykologen og det hjalp veldig. For da begynte jeg ganske fort å finne ut at jeg var 

emosjonelt ustabil, og da skjønte jeg mye mer av hvorfor jeg var slik jeg var… 

 

Gjennom samtaler fikk informanten en større forståelse av ”hvorfor jeg var slik”, som Berit sier. 

Samtidig opplevdes det vanskelig for henne å få diagnosen personlighetsforstyrrelse. Man kan jo 

tenke at det å få en diagnose er forferdelig for de fleste og kritikken mot psykiatriske 

diagnosesystem som setter mennesker i bås har versert i mange år. Man kan se på dette som et 

sosialt konstruert fenomen, slik som Grimen og Nordtvedt diskuterer dette i Sensibilitet og 

Refleksjon (2004): Sykdommer er sosiale konstruksjoner som varierer fra epoke til epoke, og at 

begreper er skapt av sosiale aktører og ordner verden for oss, på samme måte som beskrivelser er 

laget av oss. Systemer som DSM IV og ICD 10 opererer med 10-12 ulike 

personlighetsforstyrrelser. Man kan undre seg hvorvidt det blir riktig å kategorisere på denne 

måten, og om det lar seg gjøre å skille denne ene fra den andre. Hva er det som gjør at vi trenger 

avhengig, unnvikende, antisosial med flere personlighetsforstyrrelser? Er det med bakgrunn i at vi 

som behandlersystem søker det unisone, likheter og klare rammer for den enkelte lidelse? Brudal 

og positiv psykologi er opptatt av at vi bør søke det unike og individuelle i mennesket (2006), og 

slik jeg ser det vil et diagnosesystem representere motvekten. Når det er sagt har jeg ikke opplevd 

at diagnosen skremmer pasienten over tid, og at man heller som Berit opplever det som 

forløsende nettopp i sammenheng med å forstå seg selv. Hun sier videre: 

 

Hva er det som gjør at du føler psykologen har hjulpet deg? Han begynte med utredning med en 

gang han. Han skjønte at det var en grunn til at jeg var sånn, og han viste forståelse for det. Han klarte å vise 

meg at grunnen til at de her utbruddene mine… Jeg begynte å bli veldig depressiv i stedet, i sånne situasjoner der 

jeg hadde blitt forbannet og kauket og sånn før, og da ble jeg heller depressiv…så depressiv at jeg ble suicidal….og 

han klarte å få meg til å forstå at grunnen til at det gikk den veien…. til selvskading og sånne ting var fordi at jeg 



Mastergradsoppgave i helse- og sosialfag                                                           Tove Carstensen 

 
 

         49   
Behandling, relasjon og aktivitet  

var redd for å bli sint. Fordi sinnet har skapt så mye dritt for meg opp gjennom årene da…Og når jeg gikk og ble 

redd for at det skulle skje hele tiden, så fikk jeg mye mer nedturer.  

 

Det å forstå bakgrunnen for reaksjoner, sette ting i sammenheng høres logisk ut. For Berit var 

dette avgjørende ettersom hun tidligere ikke hadde blitt møtt slik. Hun hadde i en årrekke blitt 

stemplet som et problembarn og ingen hadde prøvd å gå bakenfor adferd, se sammenhenger. Min 

antagelse er at dette handler mye om identitet. Det vil oppleves betydningsfullt å få en forklaring 

på hva et dramatisk utbrudd preget av sinne handler om. Det å normalisere affekter ved å sette 

ting i sammenheng, bygger en identitet som håndterer affekter på en mer hensiktsmessig måte og 

kan påvirke bildet man har på seg selv.  

 

Det at informantene ser det som betydningsfullt å forstå mer av seg selv beskrives i DBT som en 

opplevelse av mindfulness (side 7). Dette handler om en bevissthet rundt hvordan man framstår, 

beskrive dette og skape en bedre regulering av et svingende følelsesliv (Linehan, 1993). 

 

Både Daniel og Elisabeth understreket også behovet for å skjønne seg selv:  

 

Daniel: Opplever du at hun er interessert i historien din? Ja, absolutt. Så er hun flink til å forklare 

litt, hva og hvorfor, hvordan… 

 

 Elisabeth:(…) De hjalp meg til å skjønne mer av meg selv, jeg skjønte jo ingenting av meg sjøl… 

 

Den salutogenetiske forståelse vektlegger kilder til sunnhet og god helse (side 16-17). Hvordan vi 

håndterer stressfaktorer gir mennesket en større grad av tilpasningsdyktighet og motstandskraft. 

Gjennom en opplevelse av sammenheng, sence of coherence, oppnår man fleksibilitet og toleranse for 

endring (Antonovsky, 2000). Informantene framhever en forståelse for følelsesmessige 

svingninger, reaksjoner og adferd som betydningsfullt. En forståelse kan sees på som en større 

grad av begripelighet. Man blir gitt mulighet til å forklare hva som skjer både i forhold til indre 

prosesser og ytre rammer. Begripeligheten gjør mennesker i stand til å takle utfordringer på en 

strukturert måte, og klarer å håndtere stressfaktorer ut fra ressurser som er tilgjengelig. 

Opplevelse av urettferdighet, og at man er offer for omstendighetene tones ned og gjør 

symptomer og sykdom mer håndterbart (ibid).  
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4.3.2 Pasientens opplevelse 

Fenomenologien vektlegger den enkeltes livsverden, den subjektive forståelse blir viktig 

(Thornquist, 2003). Informantene bekrefter at det å vektlegge deres opplevelse har hatt 

betydning. 

 

Berit: Hva ville vært ditt råd, hvis man skulle få til en bedre behandling for den emosjonelt 

ustabile? Forstå at folk som svinger så mye, og som kan bli så ufordragelig egentlig…det ligger som regel noe 

bak. Det er ingen som vil være sånn, og ha så mye styr rundt seg. Man må få hjelp tidligere, for å gå i 25 år før 

man får et svar…det kan føre til mye…ja…rusing og…masse sånn…der man prøver å finne ut av hva som kan 

hjelpe selv…så det må taes tidlig liksom. Det er jo noe de fleste har fra ganske ung alder, og da må det gjøres noe 

med…og ikke gjør det enda mer utrygt med at man blir sendt hit og dit, med bare et stempel…det blir jo bare 

verre…. Nei…istedenfor å fortelle at jeg var en drittunge, kunne de prøvd å forstå meg…prøvd å utrede 

meg..Fortelle meg at det er sikkert en grunn, men det var det ingen som gjorde… 

 

Emosjonell og tankemessig oppmerksomhet er avhengig av hvilken kontekst vi befinner oss i, 

den subjektive historie preges av bakgrunn og opplevelser (side 20) slik den enkelte oppfatter det 

(Thornquist, 2003). Vi som hjelpere må ta høyde for at Berit sin adferd har sammenheng med 

hennes bakgrunn og opplevelser, og hun sier noe om at slik har det ikke vært. Er vi for lite flinke 

til å søke bakenfor adferd i et behandlermiljø? Tidligere nevnte Elisabeth at hennes erfaring med 

hjelp fra kommunen: (…) og de klarte ikke å komme bak fasaden…og de snakket bare om at du får jo til 

så mye….ja, men jeg sliter å…men det skjønte de ikke…Det at man framstår som mestrende i noen 

sammenhenger betyr ikke at man mestrer alt. Jeg forsto det slik at Elisabeth følte at hun ikke ble 

trodd på at det var så mye hun ikke klarte, men at det ble skjøvet i bakgrunnen. Det er veldig bra 

å fokusere på pasientens ressurser, men man må ikke overse de områdene som pasienten 

opplever som vanskelig. Dette er viktig nettopp med tanke på å møte den enkelte der hun 

befinner seg, den subjektive opplevelse.  

 

Empatisk kommunikasjon i positiv psykologi (side 15) framhever viktigheten av å godta den 

andres oppfatning, uten at man korrigerer historien. Gjennom å søke det unike i mennesket føler 

pasienten seg møtt på sine premisser (Brudal, 2006). Daniel beskrev i intervjuet at hans 

opplevelse ikke ble tillagt særlig vekt ved sykehuset, og at han følte han ble plassert i bås: 

Jeg merker at det er velig stor forskjell på behandlingen da, i forhold til her (på DPS- min anmerkning) og det 

akuttpsykiatriske sykehuset.. Jeg føler at når man er innlagt så er dem litt flinkere til å fortelle deg hva som plager 

deg innpå der…dem legger på deg ting som du kanskje ikke er helt enig i selv..om du skjønner hva jeg mener? 
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Mens her så hører dem hva jeg sier, de finner ikke på ting selv…Har du flere eksempler på det? Hvis 

man tar utgangspunkt i at man er innlagt….det er jo veldig bra at det finnes slike plasser som det der…du blir 

liksom så…du får en seng og et skap og tilgang til dagligstua og liksom…være der…blir liksom bås-plassert på 

en måte…(…)De kom springende med ett skjema og fortalte meg hvordan jeg hadde det. Dem fortalte deg 

hvordan du hadde det? Det virket litt sånn….(latter), synes jeg… 

 

Daniel opplevde at andre fortalte hvordan han hadde det, og at viljen til å høre hans versjon ikke 

var like mye tilstede bestandig. Sykehuset hadde sine ”skjema” og med det en oppfatning av hva 

som feilte ham. Dette er interessant, er det med bakgrunn i skjemaet han opplever dette? Det har 

jo i de siste år vært en rivende utvikling på selvutkrysningsskjema, og er det slik at dette skaper en 

avstand til pasientene? At vi glemmer det å møte vedkommende der han er? Denne gruppen kan 

ha hyppige innleggelser og hvis sykehuset har en rutine på at alle skal fylle ut et nytt skjema hver 

gang, kan det oppleves frustrerende for pasienten. Finnes det andre måter å gjøre dette på, for 

kjente pasienter?  En del av utfordringen blir at angst, depresjon, eller utfallet av en 

personlighetstest blir noe mer enn en tallverdi. Et skjema bør håndteres med varsomhet, og 

tilpasses individuelt. Bruker man slike skjema uten å integrere dette i relasjonsarbeidet, kan man 

lett påføre pasienter den samme opplevelsen som Daniel hadde. 

 

4.3.3 Fremme beskrivelser 

Personer med EUP kan benytte andre strategier enn språket for å beskrive. Verbalisering 

framstår som et nyttig tiltak, som en ønsket strategi framfor andre virkemidler. Hva oppleves 

betydningsfullt i den sammenhengen? Både det å ha tålmodighet til at man selv finner ordene, 

samtidig som man må hjelpes på gli, som Daniel sier: 

 

(…) den behandleren jeg hadde før han sa ikke så mye, han mente det var oppgaven min å 

snakke…fortelle…han satt bare og kikket på deg og jeg fikk ikke til å si noen ting…så jeg hadde problemer 

med å komme på gli… 

 

Videre sier han noe om at han kommer på gli hvis behandler er mer folkelig og stiller de riktige 

spørsmålene:Men hvis man tenker at god behandling er at man er folkelig og at man hører 

mer på det du sier, lar deg fortelle hvordan du har det….og evt hjelper meg å fortelle det, for jeg har 

problemer med å fortelle hvordan det egentlig ligger an…jeg er veldig flink til å jabbe men..noen ganger så stopper 

det. Det er litt vanskelig når noen spør deg, hva tenker du, hva føler du nå…og det er litt rart… Er det 

vanskelig å snakke om følelser? Ja. Vanskelig å beskrive egentlig… Behandler bør ha en evne til å få 
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vedkommende på gli da…det er det er snakk om. Men hvordan det bør gjøres…Hva er det som gjør at 

den behandleren du har nå, gir deg muligheten til å finne ordene? Hun er flink til å spørre og 

snakker på en folkelig måte, bruker ikke så mye fagutrykk og sånn……men du sier at det oppleves 

vanskelig for deg? Mmm, det tror jeg er vanskelig for alle jeg..hvertfall når man har slike problem som vi 

har….bare det å snakke og føle samtidig kan være slitsomt nok egentlig det.. (…) følelser er 

vanskelig…vanskelig nok å ha dem…om man ikke skal snakke om dem å… 

 

Daniel sier at for ham var det avgjørende at behandler framsto folkelig og stilte spørsmål slik at 

han selv kunne finne ordene for å beskrive. For ham ble det feil å bli overlatt til å styre samtalen. 

En automatisk forventning om at han skulle finne ordene, fungerte ikke for ham.  Det å frigjøre 

menneskets potensial tar tid. Å finne et språk som kanskje aldri har vært der, eller har vært borte 

lenge, krever tålmodighet. Det å understreke gode ferdigheter i en slik sammenheng, gi støtte og 

tiltro på pasientens evner og egenskaper, gir fokus på mestring. Mestring styrker mennesket og 

gjør oss i stand til å takle negative følelser mer hensiktsmessig. Styrker sees på som en ”buffer” 

mot psykisk påkjenning, og gjennom å hjelpe pasienten til å finne sine beskrivelser kan man 

bygge opp en motstandskraft (Seligman, 2007). 

  

Elisabeth beskriver at hun sa kun enstavelsesord i nesten to år til sin psykolog: 

Det å ha samme behandlere og hjelpere over veldig lang tid…var helt avgjørende ift det å lære seg å stole på 

mennesker igjen. Tror ikke jeg sa mer enn nesten bare enstavelser i over to år til psykologen, stort sett var det han 

som prata og jeg som bekrefta eller avkrefta.…men langsomt viste han meg at jeg kunne leite etter mine egne ord, 

han var villig til å vente, han mente jeg var verd å vente på. Jeg fikk verdi, det jeg mangla mest i hele verden…. 

(fra brev) 

 

Det å vente i to år på en større grad av beskrivelser sier noe om at man som terapeut bør være 

tålmodig. Språket til den som trenger hjelp tar tid for å utvikle seg og har ganske sikkert 

sammenheng med at man som menneske trenger en bekreftelse både på at man har verdi som 

hun sier, men at dette samtidig også er en del tillitsprosessen. Det å stole på mennesker og at det 

man sier blir mottatt på en respektfull måte. Hun sier videre at hun måtte øve seg på å beskrive: 

(…)..hva er det som er så vanskelig nå…det er spørsmålet…det at jeg aldri kunne få lov til å si ”vet ikke”, jeg 

måtte øve meg på å beskrive… 

 

Språket står sentralt i sosialkonstruksjonismen. Det at man skaper en felles virkelighet også 

gjennom språket, dialogen mellom partene gir en mulighet til å forstå hva som skjer i en felles 
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virkelighet. Forholdet mellom pasient og terapeut styrkes når man kan ha en felles oppfatning.  

Pasienten må finne mot til å dele sine beskrivelser. I et samarbeid finner man et felles språk som 

begge kan forstå, og som fremmer en dialogisk samtale hvor tanker og ideer fritt kan utveksles 

(Seikkula, 2005).  

 

En endring av strategi fra å skade seg selv til verbalisering beskrives godt i neste avsnitt, og kan 

kanskje sees på at man har skapt en felles virkelighet og da først er det en mulighet for endring: 

Elisabeth: I starten så var det det…å se kroppen åpne seg og kjenne blodet som er varmt, som renner utover, så er 

det en innmari trøst…og som dem lærte meg etter hvert, at du kan jo få en samtale som trøst..den forskjellen der, 

den er jo så vesentlig…for samtalens trøst er vel egentlig finere…Hva er det som har gjort at det har 

skjedd en endring? Eeeh..det var det psykologen sa til meg…det var viktigst…jeg har hatt samme psykolog i 

10 år…han sa at hvis du hele tiden kutter bort følelsene, hvis jeg kutter meg får jeg en utløsning for følelsene 

og…de blir mindre intense…han sa følelser er jo det vi skal snakke om her, og hvis du kutter de bort så mister jo 

jeg muligheten til å hjelpe deg med dem…og det var jo på en måte så utrolig innlysende akkurat når han sa det. 

Han kunne ikke sagt det fem år tidligere, men akkurat når han sa det var det sånn….wow….det er jo faktisk 

det vi jobber mot… 

 

4.3.4 Terapeutens egenskaper 

Hvordan man framstår som terapeut var to av mine informanter opptatt av: 

 

Daniel: Hun var positiv sier du, etterspurte hun den positive ”driven” til deg da? Ja, hun 

gjorde vel det..fikk meg til å…hun var flink til å lete fram plussene til meg, og få meg til å tenke…ha tro på det 

man holder på med… Behandlere og miljøpersonale, hvordan vil du at de skal være? Vær 

folkelig og som folk flest…ikke vær sånn forbasket psykologisk…som sitter der med papir og penn… og…sier  

jaha og mmm og nikker til alt jeg sier… (…) Da blir det litt falskt på en måte. Litt rart.  

(…)Først og fremst snakket med meg…fått forandret litt på tankevirksomheten…snu det negative til 

pluss…Kan du utdype dine erfaringer med at behandlere skulle hjelpe deg med å snu det 

negative til pluss, se det positive i situasjonen?  Det har vært litt nå og litt da det…akkurat 

nå…hun er veldig flink til å snu… og hun jeg gikk til i kommunen hun var veldig flink til å få meg til å tenke 

positivt. Hvordan gjorde hun det? Måten hun var på…vet ikke…veldig tøff dame….over femti år, liten, 

litt rappkjeftet, litt tøff…også snakket hun på en folkelig måte…positiv…Var hun direkte? Ja! Litt for 

mye eller? Mmmm…(latter)…neida akkurat passe….hun var beinhard…hun sa nøyaktig hva hun 

mente…generelt veldig tøff dame…jeg havnet i klammeri med en lege på sykehuset, når jeg var der…han var 

nesten ufin til meg…han påsto at jeg var alkoholiker og at alkoholen var skyld i det negative som jeg sleit med, det 
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var jo ikke tilfellet den gangen det…så da kom hun kjørende…og kjeftet opp legen..det syntes jeg var tøft. For det 

var tydelig at hun hørte på hva jeg sa, og hun visste hvordan jeg hadde det hun…legen antok bare han..og sa: 

Sånn er det. Da kom hun vet du…. 

 

Daniel trekker fram at terapeuten var opptatt av ”å finne fram plussene”, og at man har en 

folkelig væremåte. Det kan dreie seg om at pasient og terapeut har et symmetrisk forhold, at 

pasienten opplever en likeverdighet. Hvis man som terapeut gir slipp på det profesjonelle og 

psykologiske språket, skaper man mindre avstand (Nordtvedt og Grimen 2004, Topor 2006).  

 

Det at terapeuten har et positivt fokus kan representere en leting etter en positiv og optimistisk 

grunnholdning. En optimisme anses å være en del av resilience-begrepet fra Anthonys forskning 

om Vulnerable children (1978). Man mener at ved å mestre og vise tilpasningsdyktighet gjennom en 

tro på det man holder på med, kan man takle stressfaktorer på en bedre måte (side 16). Dette er 

egenskaper som kan overføres mellom terapeut og pasient. En tro på at utfordringer er mulig å 

overvinne. Det blir en beskyttelsesfaktor at man i utgangspunktet er optimistisk (Brudal, 2006). 

Et kort narrativ jeg fant i det siste litteratursøket mitt, skrevet av Williams (2007) framhever også 

terapeutens positivitet, ”common sense”, entusiasme og evnen til å lytte som betydningsfullt for 

pasienten. Det gjorde at hun fikk normalisert sine tanker og følelser og at hun derigjennom føler 

seg mer resilient. 

 

For Elisabeth var det at behandler hadde tro på henne og ikke ga opp viktig: 

Han har tro på meg, han ga meg ikke opp..han trodde han kunne hjelpe meg…og det i de mørkeste 

stunder…Han sa det…var redd for meg, hadde ikke like god is i magen hele tiden, men han hadde tro på det 

liksom…(…) Men jeg tror det med interesse er noe av det viktigste for meg. Interesse for min person og ikke bare 

for adferden, menneskelig… 

 

Hun trekker fram ”det menneskelige”, det at man kan tillate seg å si at man ikke alltid har is i 

magen, men lar seg påvirke av situasjonen pasienten befinner seg i. En pasientgruppe som stadig 

funderer på om livet er verd å leve og karakteriseres som kronisk suicidal, er utfordrende og det å 

utrykke redsel for hva som kan skje synes naturlig for mitt vedkommende. Da viser man interesse 

for personen og ser bakenfor adferden, som Elisabeth er opptatt av.  

 

Forskningen har vist at DBT er en av de mest effektive terapiformene i forhold til mennesker 

med EUP (Binks et al, 2006). En av innfallsvinklene i DBT behandling av emosjonelt ustabile 
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pasienter er validering. (Linehan, 1993). Validering handler om å akseptere, bekrefte og anerkjenne 

pasientens opplevelse i situasjonen. Dette kan gjøres gjennom å reflektere sammen med pasienten 

og vise forståelse for pasientens reaksjon i gitte tilfeller (ibid). 

 

Flere undersøkelser bekrefter at fagpersonens væremåte har betydning for positivt resultat 

(Patterson 1984, Lafferty et al 1989 referert til i Røkenes og Hanssen, 2006). De viktigste 

faktorene ser ut til å være terapeutens evne til innlevelse og empati. Det at pasienten føler seg 

forstått gjennom å bli møtt med respekt, trygghet og åpenhet synes å ha betydning. I en noe eldre 

undersøkelse trekker 70% av klientene fram følgende faktorer som viktig: terapeutens 

personlighet, terapeutens måte å forstå problemet på og at man blir oppmuntret til å håndtere 

utfordringer. Terapeutens evne til å være forståelsesfull og en person man kan snakke med, bidrar 

til en større selvforståelse (Sloane 1975, ibid). Samtidig bør terapeutens egenskaper sees i nær 

tilknytning til relasjon. Hvordan pasienten opplever kvaliteten på relasjonen, er avgjørende for 

utfallet av behandling. Tor.Johan Ekeland viser til flere undersøkelser som dokumenterer dette. 

Det man tidligere forsto som egenskaper ved terapeuten, handler i større grad om et kjennetegn 

ved selve relasjonen (Ekeland, 1999 referert til i Røkenes og Hanssen, 2006).  

 

 

4.4 AKTIVITET  

Aktivitet påvirker helse (Creek, 2002) og kan være en innfallsvinkel til denne pasientgruppen. Det 

å mestre sosiale relasjoner og det å verbalisere synes vanskelig. En aktivitet kan dempe 

formaliteten, som gjør prosessen med relasjonsbygging og kommunikasjon lettere og mer 

tilgjengelig. I tillegg har jeg en antakelse om at aktivitet påvirker et indre, kaotisk følelsesliv: 

 

4.4.1 Påvirker indre følelse 

Min informant Anne har en beskrivelse på at aktiviteten påvirker indre følelse: 

Har du noen opplevelser på behandling som har inneholdt aktiviteter som du synes har 

vært gode? Planlagte fellesturer. Dørstokkmila har vært lang innimellom men…(latter), når en først kommer 

seg ut er det godt. Selv om en kanskje er i dårlig form på forhånd. Hvordan merker du det på formen 

når du er med på en slik tur? Til å begynne med kan jeg kanskje være sur og mutt, men så…. blir jeg mer 

sosial og pratsom. Så du merker at du blir mer sosial eller utadvendt? Ja. Jeg får bruke kroppen og 

blir sliten på en annen måte enn å bare være sliten av tankekjør….Spesielt i marka tror jeg. Jeg liker marka 

veldig godt. 
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Hun bekrefter at det å være i aktivitet både endrer en i utgangspunktet dårlig psykisk form, og gir 

henne pause fra det å være sliten av tankekjør. Det å være fysisk sliten er godt, sier hun.  

Gjennom å gjøre føler mennesker seg mer kompetente, man føler en økt tro på egne ferdigheter 

som gir verdsettelse og påvirker selvtillit (side 18). Pasienter kan føle en økt kontroll over eget liv. 

Autonomi blir styrket ved at man takler emosjonell ustabilitet og sosial fungering gjennom 

meningsfull aktivitet (Creek, 2002). 

 

Både Berit og Catrine bekrefter det samme: 

 

Berit: Hva tenker du hvis du sammenligner aktivitet/passivitet? Det påvirker formen min veldig 

mye. Det siste halve året har jeg blitt veldig glad i og ut å gå. Jeg trenger å gå, hvertfall en totimers tur om dagen, 

om ikke mer…For ett par uker siden, slo jeg tåen min utav ledd og jeg fikk ikke til å gå tur, og det var så 

frustrerende og bare sitte inne, og ikke få til å gå tur, når jeg har så lyst liksom…Hvordan påvirker dette 

din psykiske form? For eksempel i denne perioden du nevner..Jeg ble deprimert…frustrert for at 

jeg ikke for til å gjøre det jeg vil…Man blir deprimert av å bare sitte og ikke gjøre noenting. (lang pause) 

Frustrasjon og mye irritasjon…Har du noen eksempler på en slik situasjon? Jeg blir mye mer 

”glefsat” til samboeren, vi gikk bare og hakket på hverandre, blir sur for ingenting å…så blir jeg rålei meg 

og…det svinger veldig da, når jeg ikke får til å gjøre som jeg vil, da blir jeg frustrert…og det går utover han. Det 

er de nærmeste som får det… 

 

Catrine: Men hva skjer med deg, når du er ute i marka for eksempel? Det er jo en glede i seg selv, 

å være ute..synes jeg ..Pluss at man blir jo…ja det virker jo inn på søvn å…Har du flere eksempler? Man 

sorterer jo tanker, blir ikke så mye kaos kanskje…Nei, jeg synes det er godt å komme ut…Jeg var en tur oppi 

marka i går, og da ble jeg kvitt alt…. Helgene er egentlig vanskeligst for meg…vet ikke hvorfor det er sånn…det 

blir bare sånn…prøver å komme meg oppi marka…men… 

 

Passivitet påvirker psykisk form negativt. Sur, mutt, deprimert, frustrert, irritert og kaotiske 

tanker er eksempler informantene tar fram. Aktiviteten endrer dette, sier de. For meg som 

ergoterapeut bekrefter dette min oppfatning. Men er det slik at denne kunnskapen blir tatt fram i 

perioder når det svinger som verst? At man som pasient velger å gå en tur for å endre på en indre 

følelse. Catrine sier noe om at helgene er vanskelig for henne, og da tolker jeg det dit hen at hun 

ikke har noe faste aktiviteter å gå til, på samme måte som ellers i uka. Hun prøver å komme seg 

oppi marka, men synes det er vanskelig. Den samme ”dørstokk-mila” nevner informanten Anne. 

Hvis derimot aktiviteten er planlagt, har jeg inntrykk av at det blir gjennomført til tross for at 
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man føler seg i dårlig form. Kan dette overføres til en behandlingssammenheng? Planlagte 

aktiviteter kontra tilfeldige aktiviteter? Gjennom en struktur på aktivitetstilbudet utvikler det en 

forutsigbarhet, som har en større mulighet for å kreere initiativ og rutiner for dagene etter 

utskrivelse. Jeg tror tilfeldige aktiviteter påvirker en indre følelse, men struktur i tillegg gir en 

mulighet til å innarbeide en rutine, som er lettere overførbart til et liv utenfor institusjon.  

 

Artikkelen Mental Health clients confirm the motivating power of occupation (side 11) støtter også at man 

utvikler selvfølelse, og føler seg mer betydningsfull ved å være i aktivitet. Det skaper et 

meningsfullt innhold i dagen og gjør at motivasjonen øker for å dra til behandling (Mee og 

Sumsion, 2001).  

 

4.4.2 Egne interesser som grunnlag 

Positiv psykologi som et helsefremmende perspektiv har en tredelt målsetting, finne fram til 

styrker mennesket har, utvikle teorier som frigjør potensial og fokusere på hva som kan gi 

beskyttelse mot psykisk ubalanse (Brudal, 2006). Interesser blir en del av menneskets styrker, og 

hvilke erfaringer har mine informanter med fokus på deres interesser? 

 

Anne: Det eneste positive var de gangene jeg ble nekta å være med på fellesturene, så hvis de hadde med seg hund 

på jobb, slapp de inn hunden og da ble det greit…Da ble du møtt på noe som var din interesse også, 

ikke sant? Kanskje det var det du følte manglet, hvis jeg skal tillate meg å fundere litt på 

det.. Ja. Fordi tidligere så jeg ikke meningen med og bare traske ut i skogen for ingen ting. En flokk sauer 

liksom….Men hadde jeg med meg en hund så ble turen interessant og meningsfylt. Da ble hele meningen med å gå 

tur, ble å lufte hunden. (…) Hvilke interesser har du ellers som person da? Turer, fisking, data. 

Opplever du at det har blitt tatt tak i behandlingen din? Turene… for den nye arbeidstjenesten. 

Der kan jeg enten dra på kjøpesenter eller gå i marka, og velger ofte marka.  

 

Aktivitetsperspektivet har som utgangspunkt at individets ønsker, interesser og hva den enkelte 

finner meningsfullt skal være styrende for hvordan man møter pasienten. Man er opptatt av 

mestring i aktiviteter som en utviklende faktor for mennesket (Kielhofner, 2002). Og jeg opplever 

at Daniel sier noe om det at han føler seg glad og fornøyd når han får holde på med sine 

interesser: 

 

Daniel: Musikk…er veldig viktig for meg. Så har jeg en genuin interesse for mat…både å lage og spise…så er jeg 

veldig glad i hytteturer…glad i å kjøre bil…Har du opplevd at noen av disse interesseområdene 
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har blitt tatt fatt i og brukt i behandlingen? Absolutt ikke. Men det spørs jo litt…det er ikke alt som 

lar seg gjøre på en sånn plass eller da…Hva skjer med deg hvis du får briljere med dine 

aktiviteter? Blir egentlig ganske glad og fornøyd…Men hva skjer med mekanismene som du 

beskrev innledningsvis? Den negative spiralen blir glemt for en stund..ikke bestandig nei…men sånn som 

regel når man får ting og gjøre og andre ting å tenke på, får det negative på avstand så…rett og slett glemme det 

får en stund… 

 

De friske, aktive og sunne sidene hos et menneske er viktig å framheve i følge Ness (1997). Ved å 

gjennomføre egne aktiviteter påvirkes personlig mestring og verdsetting i samfunnet. Menneskets 

identitet handler om hva man utfører, interesser seg for og ønsker å være delaktig i på tross av 

sine begrensninger. At man som terapeut inkluderer pasientens friske sider i form av interesser, 

synes betydningsfullt.  

 

Elisabeth er opptatt av basket som for henne gir en mestringsfølelse: Hvilken betydning har 

aktivitet for deg i livet ditt? Det har stor betydning..jeg sa i stad at basketen er det som gir meg gode… 

både mestringsfølelse og det at jeg kan be dem på middag, og da får større nettverk av det…så det har utrolig stor 

betydning å ha aktiviteter…både fordi jeg får gode opplevelser og fordi jeg klarer litt mer å tenke at hvis jeg kutter 

meg nå, så mister jeg dem…og da må jeg holde meg borte fra basketen og… Men det ble ikke tatt inn i 

behandlingen sånn, men det ble jo veldig positivt understøttet, gå på trening… Mens de har lært meg det også, ja 

spis lunsj..så bruker du kreftene dine på det, (…)så de har vært veldig flinke til å dytte litt…hele tiden…På 

basket også…inviter de tre du liker best på middag…og det gjorde jeg, også var det veldig koselig, alle liker jo å 

bli invitert på middag, så det er hvertfall noe jeg har lært..middag er et triks! Og det har jo hjulpet veldig, for da 

kjenner du de på basketen bedre, de du spiller med og du blir bedt tilbake plutselig…og det har jeg fått så mye 

hjelp til, og ta slike små steg som blir store steg om noen år… 

 

Det er interessant at hun understreker at hjelpeapparatet har holdt fokus på små skritt som gir 

mestring på sikt. At man ikke setter urealistiske mål, og at man bruker aktiviteter som lunsj og 

middag for å jobbe med relasjonene til de hun spiller basket sammen med. Hun har en positiv 

opplevelse av at man kan ”dytte” litt i riktig retning, og at en aktivitet gir alternative mål.  Som for 

eksempel det å bli kjent med andre mennesker. Aktivitet sees på som bindeleddet mellom 

omgivelser og person, og kan gi motivasjon til andre mål og et endret fokus (Ness, 1997).  
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4.4.3 Som avleding 

Aktivitet brukt som avleding har alle informantene erfaring med, jeg trekker fram tre av 

uttalelsene her:  

 

Anne: Er det andre elementer du synes er viktig i god behandling? At det ikke blir så voldsomt 

mye dødtid på avdelingen…Her på avdelingen er det veldig mye dødtid, da er det ikke lagt opp til at det skal skje 

noen ting. Er du heldig å få en samtale, så er det den en har å forholde seg til…. og ellers har man utgang da, så 

man må gjøre ting selv. På et annet sykehus jeg var på var det tur, det var ergoterapi og ulike prosjekter som var 

planlagte…Hvordan påvirker det formen din at du ikke får tilbud om aktivitet? Den blir ikke 

bedre av det…. Fordi da sitter du bare å grubler over tankene dine…fordi du ikke har noe å holde på 

med….spille yatzy…det er det eneste…Og da grubler du på, du snakket noe om tankekjør her 

tidligere? Jeg kan gruble over selvskading, jeg kan gruble over årsakene til at jeg er innlagt, eller at jeg har lyst 

til å finne på noen ting, men at jeg ikke vet hva jeg skal finne på…. fordi at det ikke er noe planlagt…Så da blir 

det å terge personalet isteden….(latter)...I verste fall så blir det at jeg grubler for mye, slik at det ender med 

selvskading. Som igjen medfører utskrivelse…  

 

Anne opplever at dødtid på avdelingen fører med seg en rekke av uheldige handlinger: gruble 

over tanker  lite initiativ til egenaktivitet terge personalet  selvskading utskrivelse. Hun 

sier videre at hun har erfaring med at dette kan bli annerledes hvis det hadde vært planlagte 

aktiviteter. Noe utover yatzy og enkeltstående samtaler. Slik informanten presenterer sin 

opplevelse, ser det ut for at passivitet utfordrer hennes grunnleggende og iboende kraft til å være 

aktiv. Kielhofner (side 17) mener vi som terapeuter bør tilstrebe mennesket å tilfredsstille dette 

behovet. ”Body and mind” må sees på som en helhet, som påvirker hverandre og omgivelsene 

(1997). Passivitet fører til lite hensiktsmessige handlinger, og gir ikke rom for helsefremmende 

faktorer og mestring. En aktivitet ville i denne sammenhengen vært helsefremmende og gitt et 

alternativt handlingsforløp.  

 

Den andre informanten setter passivitet i sammenheng med helger hjemme hos seg selv. Hun 

opplever at følelsene kommer tydeligere fram, når hun ikke har noe å avlede med: 

 

Elisabeth: Merker du noe på den psykiske formen din hvis man tenker aktivitet kontra 

passivitet ? Jajaja, kjempeforskjell…men jeg er veldig lite passiv av natur jeg har liksom sånn…men jeg 

merker veldig helgene, (…) da går jeg litt på veggene altså…får lyst til å kutte meg bare på grunn av det nesten, 

for da kommer følelsene tydeligere fram og jeg har ikke noe å avlede dem med…  
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Daniel setter tilbud om aktivitet ved en innleggelse i sammenheng med endret fokus, bort fra det 

sykdomsorienterte: 

 

…men hva tenker du om det å være i aktivitet når man er innlagt? Det tror jeg kanskje er 

viktig….for at når man er innlagt så blir det veldig fokus på sykdommen, -og det er jo bra det…men aktivitet 

uansett hva man gjør det er jo…man får tankene over på noe annet og…kanskje få brukt kroppen sin litt 

å…det skal ikke så ”forbaska” mye til sjø….bestandig…Har du noen eksempler på det? Ja, en gåtur 

kan jo være nok det…litt lenger tur sånn at man føler at man er litt sliten når man kommer hjem…Men hva 

skjer med formen din når du er ute på en slik tur? Man blir jo roligere etterpå da…det blir ikke 

så….stressende og anmasende på en måte…mindre tankekjør…hva gjør det med formen din hvis du 

er passiv? Det blir jo at man kjører hodet mer…mer negative tanker og ting blir verre enn hva de er….Kan 

du beskrive det litt mer? Jeg for min del…plages veldig mye med sjøltilliten da…når jeg blir sittende å kjøre 

hodet så føler jeg meg helt ubrukelig, jeg fokuserer på negative ting hele tiden..så jeg sitter og mater hodet mitt med 

negative tanker… 

 

Han føler det godt å få en pause fra tankekjør, det å få muligheten til å bli fysisk sliten, gjør at han 

får avstand fra sine negative tanker som påvirker selvbildet. Stein og Cutler er opptatt av at 

pasienter skal få mulighet til en større innsikt i eget selvbilde gjennom aktivitet og en kartlegging 

av indre potensial (side 19). Det å jobbe sammen med pasienten for utprøving av nye måter for å 

takle stress og utrykke følelser, gjør at man påvirker egne ferdigheter og kan være i stand til å 

finne faktorer som øker motstandskraft (2002). Daniel har tro på aktivitet som fokusendring, og 

det kan være et godt utgangspunkt. Som terapeut kan man benytte hans motivasjon for å gå tur 

og gjennom det klarlegge bruk av aktivitet som direkte avleding av vanskelige følelser. En 

hensiktsmessig mestringsstrategi som bygger motstandskraft og selvbilde.  

 

4.4.4 God kommunikasjon 

Aktivitet skaper en ramme som gjør det lettere å prate, sier to av mine informanter.  

Anne: Har du erfaring med at aktivitet kan skape god kommunikasjon? Ja, med personalet og 

pasientene imellom…..Det er lettere å åpne seg hvis man går en tur eller gjør ting sammen, istedenfor bare å sitte 

på et kontor og skal være veldig formell. Det jeg tenker på er tillitsprosessen, hva skjer med den 

når man bruker aktivitet? Den går raskere. Har du noen konkrete eksempler på det? Slik som 

hun nye dro jeg ut på handletur med, og det åpnet veldig mye til prating og slikt……Man føler at man gjør noe 

normalt sammen, fremfor å sitte inne her…  
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Berit: Har du noe erfaring med at aktivitet kan skape gode kommunikasjonsmuligheter? 

Det er lettere å prate når man går tur, enn for eksempel sitte på et kontor…Med miljøkontakten min fra 

rusinstitusjonen gikk jeg tur i skogen, og det bli mye lettere å prate..og åpne seg å..det blir liksom ikke så 

formelt…Det blir nesten som å prate med en venninne, føles mer sånn, så det er lettere å si det man vil si. At det 

blir så formelt, blir ekkelt… 

 

Begge informanter er opptatt av at de ikke ønsker formelle samtaler. Man kan anta at aktivitet 

skaper en uformell kontekst, og at forutsetningene blir bedre for en dialogisk samtale. Aktivitet 

som kontekst, - eller bindeledd mellom person og omgivelser (Ness, 1997) gjør det lettere å prate. 

Ut i fra en sosialkonstruksjonistisk tankegang vil man skape en felles ramme (side 22), slik at 

prosessen med å produsere en felles virkelighet igangsettes. Man er opptatt av den 

meningsskapende fortellingen og gjennom språket skaper man en felles forståelse (Aadland, 

2006). Språket og derigjennom dialogen er viktig i sosialkonstruksjonismen, og ved å skape en 

trygg og uformell kontekst gir man rom for at tanker og ideer kan utveksles (Seikkula, 2005).  

 

Karterud med flere har forsket på dagbehandling overfor personlighetsforstyrrelser (side 8). 

Denne behandlingen var bygd opp med ulike former for grupper. Det pasientene framhevet som 

mest nyttig var kreativ gruppe, som fokuserte på ulike måter å uttrykke seg på. Det kunne være 

maling, tegning, rollespill, bevegelsesterapi eller psykodrama. Det å finne alternative måter å 

uttrykke seg på i et miljø som ikke var preget av konkurranse, hvor de kunne få tilbakemeldinger 

fra de andre deltagerne og reflektere rundt sine mentale bilder syntes verdifullt (Karterud og 

Urnes, 2004). Jeg har også erfaring med andre innfallsvinkler enn samtaler på et kontor. Med en 

uformell kontekst, oppleves den gode dialogen mer tilgjengelig. Å skape ”ufarlighet” gjennom en 

naturlig kontekst, demper forventning hos pasienten. Det synes å påvirke arbeidet med relasjon, 

tillit og trygghet i positiv retning. Gjennom kreative interesser kan man bruke ulike teknikker for 

å få tilgang til språket, som for noen med EUP beskriver som vanskelig. Språket er ofte ikke 

tilgjengelig, men kan bli mer håndterbart ved eksempelvis gjennom å male følelser, skrive dikt, 

bruke kroppen som utrykk.  

 

MBT (side 8) søker å skape en større sammenheng mellom indre og ytre realiteter, pasienten skal 

i samspill med andre mennesker lære hensiktsmessige affektutrykk og gjennom det oppnå trygge 

og gode relasjoner (Bateman og Fonagy, 2004). Aktivitet som kontekst i gruppe, har jeg erfaring 

med kan være nyttig. En gruppeaktivitet vil skape en ramme rundt ulike tema, og skape relasjoner 

mellom deltagerne. Som medlemmer i en gruppe vil man framstå jevnbyrdig og lære av andres 
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tilbakemeldinger og refleksjoner. Aktivitet, -å gjøre ting sammen; fremmer kommunikasjon, 

sosiale relasjoner og gir mulighet for å korrigere seg selv i møte med andre i samme situasjon. 

 

4.4.5 Kan aktivitet være problematisk? 

Til tross for at man som ergoterapeut har en overbevisning om at aktivitet er et mål, middel og 

behov for pasienten, bør man være åpen for at det også kan oppleves problematisk. Vanskelige 

motiveringsprosesser for deltakelse i aktiviteter, er noe man ofte står i som behandler og pasient. 

Catrine opplevde dette som utfordrende: 

 

Mest av alt ønsker jeg at jeg må få velge selv…hvis de står og maser og sånn, da blir jeg ikke med uansett…Fordi 

jeg vet at jeg er såpass flink til å ta vare på min fysiske helse likevel…så jeg må få lov til å si nei en gang eller 

to…. Det blir helt feil, da blir jeg ikke med og det gjør ikke saken noe bedre…Jeg må være med på egen fri vilje, 

ingen tvang nei….Noen trenger jo litt ekstra motivasjon, men jeg føler at jeg trenger ikke det…(…) nei, det er 

ingen som må fortelle meg hva jeg skal gjøre og sånne ting, for det finner jeg ut av selv… 

 

Teorien om selvstyrthet (side 14) understreker at det er viktig for mennesket å ivareta sin 

autonomi, man ønsker primært en kontroll over egne handlinger (Brudal, 2006). Catrine sier noe 

om at det er betydningsfullt for henne. Hun ønsker å styre deltagelse i aktivitet selv. Et 

spenningsfelt kan oppstå, mellom det at pasienten ikke ønsker deltagelse og vi som helsearbeidere 

mener det er en del av behandlingen. Vi kan mene det godt og har stadige motiveringsprosesser 

med flere pasienter. Klarer vi alltid å la pasienten få beholde sin autonomi? Jeg tror vi kan 

tilstrebe en større grad av individuell tilpasning når det gjelder motiveringsprosessen.  

 

Anne har også erfaring med det hun opplevde som obligatoriske aktiviteter. Enkelte avdelinger 

praktiserer dette. Hun følte hun ble møtt med konsekvenser, hvis hun ikke deltok på planlagte 

aktiviteter: Nå har vi snakket litt om god behandling, hvis vi skal snakke om dårlig 

behandling, har du noen eksempler på det? Ja. Straff og belønning. Hvordan var det? Det skapte 

veldig mye trass og fiendskap fra min side…Så det var konsekvensene dersom man ikke fulgte 

opplegget da? Ja…og det skaper bare trass og utagering..(…) Jeg ble sint og de skulle ikke få viljen sin over 

meg når det gjaldt noen ting, jeg skulle bestemme selv!  

 

Sitatet er beskrivende for at aktivitet som obligatorisk tilbud ikke trenger å bli positivt mottatt. I 

lys av positiv psykologi skal pasienter gies mulighet for en organisering av adferd selv, på en slik 

måte at mestring og kontroll over handlingene ligger hos den enkelte (Brudal, 2006). En reaksjon 
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med trass og utagering skulle være et tydelig signal på et spenningsfelt, eller en konflikt mellom 

pasient og terapeut.  

 

Elisabeth understreker også dette: Stiller (aktiviteten – min anmerkning) krav på en måte? 

Ja, også er det mine krav og det er det som gjør det litt fint for det er jeg som vil stille kravene og det kommer fra 

meg, det er ikke noe sånn ”vi synes at du skal”… 

 

Aktiviteten blir ikke din egen, hvis andre presser deg til å utføre noe du ikke ønsker. 

Utgangspunktet for at man deltar på et tilbud om aktivitet bør være basert på pasientens verdier, 

vaner og aktivitetshistorie. Individets ønsker, interesser og hva man finner meningsfullt og har 

mestring i forhold til, er det optimale (Townsend 1997, Kielhofner 2002). Samtidig må det være 

rom for at man kan ha dårlige dager, og ikke ønsker å delta selv om aktiviteten er innenfor 

pasientens utviklingssone. Det kan være mulig at noen trenger litt ekstra bistand for å komme i 

gang. Motivasjon kan oppstå underveis i aktiviteten (jmfr dialogsekvensen med Anne side 55). 

Hun kjente på at det var godt å gå tur, bare hun kom i gang.  

 

Jeg ser umiddelbart vansker med en struktur innenfor en institusjon, hvis pasienter kan avgjøre 

deltagelse ut i fra dagsform og interesse. Et aktivitetstilbud ligger ofte til grunn for avdelingens 

behandlingsfilosofi. Hvis man aldri vet hvor mange som skal på markatur, andre fysiske 

aktiviteter, måltidsgrupper, svømming og lignende blir det vanskelig å planlegge bemanning, 

utstyr, transport og annet. Å delta i nye aktiviteter for å få nye inntrykk kan være nyttig, og gi 

utvikling for personer med EUP. Det kan kreve en vanskelig motiveringsprosess i forkant. Ved å 

kommunisere og formidle på en kompetent og ærlig måte har jeg tro på at man kan unngå 

spenningsfelt og har muligheten for å tilpasse dette individuelt.  

 

Som ergoterapeut er man opptatt av at aktivitet fremmer helse, og at man som menneske har en 

iboende kraft som driver oss til aktivitet (Kielhofner, 2002). Men er det alltid slik at aktivitet har 

en helsebringende effekt? Min informant Catrine sier noe om at det noen ganger oppleves 

problematisk: 

 

 Ja, men det kan bli for mye (aktivitet min kommentar)…for det har vært noen perioder der det har vært for 

mye..og da har det gått galt etterpå…(lang stillhet) Kan du utdype det? Enkelte ganger kan jeg finne på alt 

mulig for å unngå sånne tanker…og da blir det som regel litt for mye…Er det slik å forstå at du i 

desperasjon springer uti skogen …Ja, kanskje på en måte….Hvilke aktiviter blir det for mye 
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av?  Det blir ikke for mye av aktivitetene, men det blir liksom hele dagen med aktivitet, ikke pauser i det hele 

tatt…Hva gjør det med deg? Nei, tankene kommer etterpå uansett…så de blir ikke borte…tankene 

forsvinner ikke…Jeg må finne en balansegang, for da gjør det bare godt…Hvordan påvirker dette deg 

kroppslig når du har en slik hektisk periode? Blir urolig og rastløs, må finne på noe hele tiden. Enten 

det…. ellers så blir man handlingslammet…enten eller… fra det ene ytterpunktet til det andre… 

 

Slik hun beskriver det, kan man få en opplevelse av at aktiviteten blir brukt som flukt for å unngå 

følelsesmessige vansker. I slike sammenhenger vil man kanskje ikke komme i posisjon for et 

endringsarbeid som terapeut. Pasienten demper vanskelige tanker med å være svært aktiv. 

Hvordan kan man møte dette? På en side er pasienten ”flink” til å ivareta sin fysiske helse, og 

man bør understøtte det. Samtidig kamuflerer aktiviteten det som burde verbaliseres i behandling. 

En innfallsvinkel med hensiktsmessige aktivitet balansert med hva som blir presentert i samtalen, 

synes betydningsfullt.  

 

Elisabeth trekker fram at aktivitet kan være problematisk i den forstand at det koster penger å 

delta på enkelte tilbud. På et marginalt budsjett vil det være ønskelig å få hjelp til å finne 

aktiviteter som ikke koster så mye:(…) Hjelp til aktivitet er også å finne billig moro, hjelp til å søke om 

penger…selv om jeg er ressurssterk og greier alene, det koster for mye krefter som man skulle hatt til andre 

ting….Hjelp til aktivitet kan også være å trene på å være litt mer åpen om pengeproblemene…(fra brev)  

 

Townsend (1997) er opptatt av at aktiviteter er organisert og fått tillagt verdi og mening av en 

kultur (side 18). I et samfunn er noen aktiviteter mer verdsatt enn andre. For eksempel det å trene 

på treningssenter, dra på kafe, ut å spise, kino, konserter, teater er noen aktiviteter som anses som 

verdsatt i vår kultur nå. Disse tilbudene er dyre, og spesielt hvis man har attføring- eller 

rehabiliteringspenger som økonomisk ytelse. For personer med EUP er dette ofte tilfellet. 

Lidelsen er ikke psykotisk, og vanskeliggjør et krav om uførepensjon (hvilket heller ikke vil være 

ønskelig i mange tilfeller). I et offentlig system med økonomisk ytelse, kreves det hyppig kontakt 

med kontor som NAV, sosialtjeneste o.l, og Elisabeth problematiserer at denne kontakten koster 

henne for mye krefter. Min tolkning er at hun ønsker bistand til denne kontakten, selv om hun er 

ressurssterk. Slik at kreftene kan brukes på aktiviteter som kanskje gi en større grad av overskudd. 

Det oppleves betydningsfullt for henne at man i et samarbeid med terapeuten kan fordele krefter 

til ulike aktiviteter. Både det å finne aktiviteter som ikke koster så mye, dra på biblioteket, gå tur i 

skogen, sykkeltur med mer, men samtidig søke om midler hun kan ha krav på i tillegg. Det kan 
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muliggjøre en deltagelse i verdsatte aktiviteter i større grad, hvilket kan være hensiktsmessig i 

noen tilfeller.  

 

4.5 HVERDAGEN 

I prosessen med intervjuene ble jeg veldig klar over at begrepet hverdagen er gjenstand for ulike 

oppfatninger. Noen ser på hverdagen som daglige rutiner som kan virke som en forebyggende 

strategi i seg selv. Det at man har noe meningsfullt å fylle dagen med, skaper stabilitet. Gjennom 

ytre stabile faktorer som leilighet, jobb, økonomi kan indre faktorer som følelser, relasjon til 

andre, tanken på selvskading og andre vanskelige situasjoner være overkommelige. Min bakgrunn 

for å inkludere hverdagen som et tema i intervjuet, handlet om livet utenfor institusjon. Som 

ergoterapeut er jeg opptatt av overførbarhet og målet i behandling bør være rettet mot mestring i 

hverdagen. Da tenker jeg spesielt på å etablere strategier som kan gjøre at man fungerer bedre i 

relasjon til andre, kontrollere følelser gjennom en større forståelse av hva som utløser dem, se 

sammenhenger med hva selvskading handler om og hvordan har oppvekst og miljø har påvirket 

den personen man er i dag. Pasienten selvstendiggjøres, slik at det som oppleves problematisk i 

den daglige syssel ute i samfunnet blir håndterlig.  

 

Selv om jeg har en oppfatning av at hverdagslivet og mestring i ulike situasjoner er 

betydningsfullt, ønsket jeg å vite om mine informanter også hadde denne opplevelsen. De 

bekreftet forøvrig de ulike oppfatningene man kan ha rundt begrepet hverdagen, da svarene 

varierte fra stabile faktorer som bolig og jobb til indre faktorer som bekreftelser fra venner. En av 

informantene ønsket ingen tilknytning til det hun oppfattet som hverdagen. Kategoriene ble som 

følger, med utgangspunkt i informantenes uttaleser: de små tingene, den gode opplevelsen, tillate 

seg å ha det bra. 

 

4.5.1 De små tingene 

Berit: Er det noen som har vært opptatt av hverdagslivet ditt? Hun jeg hadde før, hun var veldig 

hjelpsom og prøvde å legge til rette og ordne så godt som hun kunne for meg, men jeg falt ut på rus da, skikkelig en 

periode og da var det ikke så mye hun klarte å gjøre da men…hun prøvde å ordne med praksisplass til meg, 

prøvde å ordne med samtaler, ordne leilighet, slik at ting skulle bli lettere…(…) Jeg vil litt tilbake til 

hverdagslivet ditt, men slik jeg forstår deg er det nå hverdagslivet ditt begynner eller? Ja, 

det er først nå jeg har fått forventinger og håp om at jeg skal få det bra. At ting begynner å ordne seg da…på de 

fleste områder…(…) Jeg har fått en forklaring på hvorfor jeg er som jeg er, og medisin mot det som hjelper, jeg har 
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en kjæreste og vi får oss ny leilighet snart og… Alt virker…ja…jeg har aldri hatt så stor tru på framtida som jeg 

har nå.  

Når informanten Berit ble spurt om hverdagen beskrev hun konkrete ting som leilighet og 

praksisplass. Samtidig nevnes forventninger, håp og tro på framtida som en mer emosjonell 

faktor. Positiv psykologi framhever håp og optimisme som faktorer for opplevelse av livskvalitet 

(side 14). Dette er en del av teorien om subjektivt velvære (Brudal, 2006). At Berit har tro på 

framtiden, opplever jeg som at hun beskriver en form for livskvalitet som gjør at 

hverdagsaktiviteter blir håndterlig. 

 

Elisabeth nevner et malekurs hun gikk på som for henne representerte ”et skinn av vanlig liv”: 

Det å opprettholde det hverdagslige…Ja, kjempeviktig! Utrolig viktig, og det…malekurset var jeg ikke 

spesielt god i…men det var også gøy å være med på, og det ga på en måte et skinn av liv…jeg snakket om det her 

absurde, det gir et skinn av vanlig liv og det er så viktig. Ellers tror jeg spiralen bare går ned og ned, og man 

kutter mer og mer..fordi at det er det som er livet…  

 

Mennesket ønsker å virkeliggjøre muligheter og utfolde egne evner gjennom selvaktualisering og 

kreativitet (side 15). En skapende aktivitet i hverdagslivet gjør oss i stand til kreativ 

problemløsning. Det er viktig for mennesket å oppleve en form for selvrealisering, for å holde 

fokus på det sunne og gode sidene i livet (Brudal, 2006). Det synes slik for meg at Elisabeth 

opplever en hverdagsaktivitet som betydningsfullt – et malekurs – som en annen form for 

problemløsning, og noe som kan bryte en negativ spiral med mye selvskading. 

 

Elisabeth forteller videre, korte kriseinnleggelser gjorde at hun fikk anledning til å beholde sin 

hverdag utenfor sykehuset: (…) nei du må være hjemme hos deg selv, du kan komme hit og overnatte 

her…ja sånn åpen retur da…men du må klare deg selv…og det har vært bra, jeg har fått til å beholde vennene 

mine utenfor, jeg har fått til gjøre ting sammen på kveldstid….jeg har gått på malekurs…gått på basket, sånn at 

jeg har hatt gode opplevelser. (…)Jeg synes noe av det viktigste blir å se de små tingene, ikke på en måte forvente 

det store…(…), du må lære deg å se de små tingene…lære hva de små tingene betyr av bekreftelser… og sånne 

små ting…det har jeg funnet på selv, det har jeg holdt på med siden jeg var liten….jeg kjøpte meg en sånn liten 

bok….den heter NN`s styrkedrikk…sånn ala Asterix..det står små setninger..som folk har sagt til meg som jeg 

har blitt veldig glad for. Det tror jeg faktisk er en kul ting da, for før så var det sying og sting som trøstet meg, 

mens nå kan jeg bla i boka og lese…og det er så fint…og den kan jeg ta fram når jeg er veldig lei meg, og faktisk 

få noe…wow, jeg betyr noe i denne verden, liksom…(…) men jeg tror livet bare mer og mer er de her små 

tingene… 
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Små ting gir bekreftelser, sier Elisabeth, i den forstand at hun faktisk noterer ned små setninger 

mennesker sier til henne. For henne representerer disse bekreftelsene en viktig del av hverdagen. 

Hun har blitt klar over at livet består i stor grad av disse små tingene. Meningsfullhet og 

opplevelse av sammenheng er en kilde til sunnhet, i følge Antonovsky (2000). Betydningsfulle 

områder skaper mening i livet og gjør oss bedre i stand til å takle utfordringer. Bekreftelser fra 

venner vil representere en mening i tilværelsen for Elisabeth.  

 

Eklunds undersøkelse (2003) bekrefter også en tilknytning til hverdagen som nyttig (side 11). 

Deltagerne i et ergoterapeutisk gruppeprogram framhevet det å mestre hverdagslivet, se 

framover, at noen hadde tro på dem, bevisstgjøring rundt en større grad av selvstendighet og at 

man fikk mulighet til å reflektere rundt sosial fungering. Samtidig var en av deltakerne svært klar 

over at dette ikke kun var takket være dagbehandlingen, men også forhold som støtte av sin far, 

jobb og kjæreste. Utenom-terapeutiske forhold har betydning for behandling, inntil 40% i følge 

”the big four” (side 32) (Hubble, Duncan og Miller 1999). Dette samsvarer med Eklunds 

informanter.   

 

Min informant Anne opplevde ikke en tilknytning til hverdagen som betydningsfull: 

Når du sier ut, tenker du da hverdagen din som du har ellers, eller tenker du ut på tur på 

et sykehusområde for eksempel? Ut på tur, evt møte venner, ut å gjøre vanlige ting…. Erfaringer 

med tilknytninger til hverdagslivet ditt, altså i behandling, er det noen som spør hvordan 

du har det der du bor og i nettverket og hva du liker å holde på med når du ikke er på 

sykehuset. Føler du at du på en måte blir møtt litt undrende på det eller? Noen gjør det..Hva 

synes du om det da? Jeg vet ikke. Jeg tror det blir slik at jeg er ”her og nå” når jeg er innlagt og så blir det 

hjemme når jeg er hjemme. Blir det riktig av meg å si det slik at du nærmest har en ”time out”?  

Ja. Slik at det er kanskje ikke alltid ønskelig at man forholder seg til det som er utenom, 

for da blir det helt feil å snakke om det? Ja.  

 

I starten av dialogen sier hun at hun i løpet av en innleggelse har behov for å komme seg ut, når 

jeg da etterspør hva hun mener, nevner hun eksempler som møte venner, ut å gjøre vanlige ting. 

Dette er en del av hverdagen slik jeg ser det. Samtidig presenteres en kontrast i at hun ønsker å 

forholde seg til her og nå, og ha en time-out på en måte. Dette synes å være et 

motsetningsforhold som Anne sliter med, og er gjennkjenbart for andre personer med EUP. 
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4.5.2    Den gode opplevelsen 

Det var vanskelig for alle informantene å beskrive enkeltstående gode opplevelser, men Catrine 

og Elisabeth hadde eksempler på dette: 

 

Catrine: Min største interesse er jo bowling da så…der har jeg flere gode…opplevelser…Kan du beskrive 

dette mer? Det er jo veldig sosialt da…og det er vel kanskje det som…for ellers drar jeg jo alene…i 

marka…Vi er en fast gjeng som drar sammen, vi konkurrerer…og håper å vinne den store pokalen…. 

 

Øyeblikk med positive opplevelser gir en vitaliserende effekt (side 14). Slike ”now-moments” kan 

ha en overførende effekt på menneskets indre plan, og kan videre gi en opplevelse av endring og 

fornyelse (Daniel Stern i Brudal, 2006). Gode opplevelser i aktivitet kan i følge Csikszentmihalyi 

skape en tilstand av flow (side 15), der man glemmer tid, sted og alle bekymringer. Vi lar oss 

engasjere og blir oppslukt for kortere eller lengre tid, dette påvirker selvbildet og gir en positiv 

opplevelse av mestring (Brudal, 2006). Hvorvidt min informant Catrine har en opplevelse av flow 

er usikkert, det vil vel være naturlig å anta at bowling var for henne en positiv opplevelse. 

 

Elisabeth: Positive opplevelser…har du flere eksempler på hva det kan være? (Lang stillhet…) 

Hva er det gode liv? Oy…hehehe….det er sånn…hvis vennene mine verdsetter meg da…det har jeg brukt 

mye tid på å lære meg…hvis de på en måte inviterer meg på pizza en lørdagskveld så betyr det faktisk at jeg betyr 

noe for dem. Og at de synes det er koselig at jeg kommer, at de gjør ikke det…som jeg trodde før, for å være 

snille…fordi de veit at jeg sliter..men fordi de faktisk synes jeg bidro til en god lørdagsstemning. Det er et godt liv, 

når det går inn i hjertet…oy…de har invitert meg på pizza…eller for eksempel når jeg har vært innlagt, har jeg 

hatt en venninne som har passet kattene mine…gått inn til dem og gitt dem mat og sånn…også…fikk jeg en 

tekstmelding..nå har kattene det bra, hvordan går det med deg? For meg var jo kanskje kattene det viktigste, men 

hun brydde seg mer enn det.. 

 

Gode opplevelser gir beskyttelse mot psykisk ubalanse. Man søker å oppsøke tilsvarende positive 

opplevelser, som bidrar til en god sirkel som påvirker oss intrapsykisk og interpsykisk (Brudal, 

2006). Positive opplevelser kan bidra til en tilgang til egne styrker og stå imot negative 

påkjenninger (Antonovsky, 2000). Elisabeth beskriver hvordan positive opplevelser er en 

drivkraft, som gjør at hun ”holder ut” i livet: Som John Lennon sa Life is what happens to you, while 

youre busy making other plans …livet mitt har vært busy making ”hold ut”….og det blir et veldig fattig liv, hvis 

du skal bare sitte og se på et tre utenfor…hold, hold ut, hold ut…nå skal du ikke kutte mer, nå skal du ikke 

kutte mer…det blir så fattig. Men hvis du får positive opplevelser, så hjelper det veldig både til å holde ut og til å 
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skjønne hvorfor du skal holde ut. For hvis du bare tenker på å holde ut, så tenker du til slutt…nei, jeg vil heller 

dø! Den fører ikke med seg noe bra, men positive opplevelser vil du oppleve mer av…dø skal du uansett, men jeg 

vil oppleve mer først.  

 

Antonovsky (2000) mener at mennesker ønsker å være involvert i sine hverdagserfaringer, det 

skaper en mening i tilværelsen (side 16). Det som oppleves betydningsfullt, skaper mening og gir 

oss en større kapasitet til å takle utfordringer. Elisabeth har flere eksemepler på at 

hverdagserfaring er betydningsfullt for henne, både det at man kan bli invitert på pizza og at man 

kan nyte små og gode opplevelser. Antonovsky mener da at man har et bedre utgangspunkt 

gjennom en opplevelse av sammenheng, for å fremme sin egen helse. Pasientens motstandskraft, 

eller recilience, i form av mestring og fleksibilitet påvirker menneskets innstilling og pågangsmot, 

slik at situasjoner framstår overkommelige (ibid). 

 

4.5.3 Tillate seg å ha det bra 

Jeg har en opplevelse av at den emosjonelt ustabile pasienten synes det er vanskelig å kjenne på at 

man har det bra. Hvorvidt det handler om at man har en innebygd redsel for at dette alltid blir 

etterfulgt av en skuffelse eller avvisning, eller at man som menneske ikke er verdig å føle seg bra 

er vanskelig å si. Kanskje er det slik at det å være i dårlig form, er mest kjent og en endring på 

dette synes ukjent og uforutsigbart å forholde seg til?  

 

Anne sier i intervjuet at hun trengte bekreftelser på at hjelpeapparatet var der når hun var i god 

form, det ble utrygt for henne å være stabil over tid: For meg er det viktig å vite om de fortsatt er der om 

jeg er i dårlig eller bra form, vil de bli lei av meg, hvis jeg ikke har bedring på kort tid liksom…og da blir det slik 

at jeg tester ut det litt da…. Det er viktig for deg å se at folk er der, også om du er i dårlig 

form? Ja…og det farligste for meg før, var å vite om noen var der når jeg var i god form. Jeg kunne tenke slik at 

hvis de trodde at jeg var frisk, hvis jeg ikke var innlagt en måned eller 2….Og da forsvant de….da fikk jeg totalt 

panikk og da måtte jeg finne på noe sprell for å sørge for at jeg kom inn….Det var farlig for meg å være stabil 

over tid….  

 

Teori om subjektivt velvære (side 14) er opptatt av å utvide en ensidig vinkling på hva som 

påfører psykisk smerte og lidelse. Det at man kan tillate seg å inkludere positive erfaringer som 

gir glede og lyst, kan endre et menneskes grunnholdning (Brudal, 2006). Det at Anne følte behov 

for å framstå i dårlig form (finne på noe ”sprell”, som hun sier) for å få en bekreftelse på at 

hjelpeapparatet er der, synes interessant. For henne var det betydningsfullt at man har kontakt 
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også når hun er i stabil form. Jmfr Topor (side 39) som understreker at terapeuten kan ta kontakt 

mellom innleggelser uten at det nødvendigvis er et problem som har oppstått. Det å snakke om 

vanlige ting gir en positiv effekt (Topor, 2006). Ved kontakt i stabile perioder kan man ha fokus 

på mestring og positive erfaringer når formen er god. Framfor kontakt kun i dårlige perioder. For 

Anne vil det være tryggere å tillate seg å ha det bra, med en slik kontakt og man unngår en 

framprovosert innleggelse. Det vil skape en forutsigbar tilværelse i hverdagen, og representere en 

mer hensiktsmessig kontaktform i stabile perioder. 

 

Daniel beskriver en sommer der han har hatt det bra:...men nå i sommer har jeg faktisk hatt det veldig 

bra, aldri hatt en så fin sommer…og det er ingen grunn til det…Du finner ingen ytre forklaring på 

hvorfor det var slik? Nei…jo kanskje…jeg har fått orden på økonomien…det er et viktig element..men 

bortsett fra det så….nesten så jeg blir litt skremt at det har gått så bra over lang tid… Tillate seg å ha det 

bra? Vi er kanskje litt flink til å kjøre oss ned egentlig…redd for det som er godt… 

 

En forståelse av hva som gjør at man har det bra, det å utforske hva som medfører glede og lyst 

vil gi et positivt fokus på hva som kan gi beskyttelse mot psykisk ubalanse (Seligman, 2007). For 

personer med EUP vil jeg anta at en bevisstgjøring rundt positive elementer vil være av 

betydning, og gjør at man kan tillate seg å ha det bra i større grad.  Det oppleves ikke så 

skremmende. Jeg ser videre for meg at det vil understreke helsefremmende faktorer og gi et 

større fokus på ressurser og mestring. 
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5.0 OPPSUMMERING 

 

 5.1 HVA ER MINE HOVEDFUNN? 

Mine fem informanter presenterer en stor grad av forskjellighet, i hva de opplever som 

betydningsfullt i behandling. Jeg har prøvd å analysere informantenes uttalelser i relasjon til både 

teoretisk og empirisk kunnskap innenfor dette feltet. Samtidig har jeg prøvd å drøfte dette opp 

mot mine egne erfaringer. 

 

Hensikten med oppgaven var ikke å finne fasitsvar på spørsmålet om hva som er den perfekte 

behandling. På tross av generell enighet om at behandling av denne gruppen mennesker i størst 

grad bør være individuelt tilpasset, så viste funn fra denne undersøkelsen noen viktige 

terapeutiske fellestrekk:  

 

• Opplevelse av en god og støttende relasjon er viktig for et vellykket behandlingsopplegg, 

det at man oppnår tillit og trygghet for å komme i posisjon for endringsarbeid i løpet av 

terapien. Relasjonen er ikke nødvendigvis avhengig av å ha vart lenge eller at det må være 

samme terapeut. Terapeutiske egenskaper som , interesse og empatisk undring, 

tålmodighet og evne til å holde ut følelsesmessige og dramatiske utrykk synes å være 

betydningsfullt. Et bytte av behandler trenger ikke alltid å være ”feil”, noen ganger kan 

dette gi positiv utvikling. 

• At man som terapeut viser seg menneskelig, gir utrykk for at man bryr seg, at man viser 

seg folkelig og uformell var faktorer noen trakk fram. At man både uttrykker bekymring 

og viser ekte følelser overfor pasienten og at pasienten har tillatelse til egne 

følelsesutbrudd. Gjennom tilgang til terapeutens følelser og sine egne følelser kan ny 

mening skapes. I tillegg til å være menneskelig ble det framhevet at terapeutens kunnskap 

om lidelsens bakenforliggende sammenhenger var viktig. Kompetanse er en 

tillitsskapende faktor, sammen med evnen til kommunikasjon. Å formidle kunnskap 

individuelt tilpasset, møter informantenes behov for å forstå seg selv bedre.  

• Et strukturert behandlingstilbud som dagpasient eller poliklinisk tilbud synes med 

bakgrunn i teori og forskning å være den foretrukne behandling for den emosjonelt 

ustabile pasienten. Ingen av mine informanter nevner at de har deltatt på et teoribasert, 

strukturert tilbud. Men de har hatt nytte av oppfølging i form av dagbehandling eller 
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poliklinisk oppfølging ved sykehus eller DPS. Uavhengig av metode, om det dreier seg 

om positiv psykologi, kognitive terapitradisjoner som dialektisk adferdsterapi og 

skjematerapi, psykodynamisk retninger som objektrelasjonsteori, tilknytningsteori eller 

selvpsykologi, ser det ut til at et strukturert behandlingstilbud er tillitsbyggende. Det gir et 

bedre utgangspunkt for samarbeidet med pasienten, tillitsbygging og fremming av ny 

mening. Samtaler som fremmer forståelse og gir rom for pasientens eget språk og egen 

opplevelse av situasjonen, trekkes fram som betydningsfull behandling.  

• Aktivitet påvirker indre følelse og kan brukes som avleding. Det å øke bevisstheten om 

dette blant flere fagpersoner synes viktig. Dette er en grunnide i ergoterapifaget, men 

kanskje ikke alltid naturlig inkludert eksempelvis i en akuttpsykiatrisk behandling. Det å 

benytte aktivitet som uformell kontekst for å fremme kommunikasjon og relasjon synes 

også betydningsfullt, - både i form av for eksempel å gå en tur, og bruk av kreative 

teknikker for å fremme verbalisering. Et strukturert aktivitetstilbud gir rom for en større 

grad av overføringsverdi til hverdagen, man innarbeider gode rutiner som er mulig å 

opprettholde etter utskrivelse. Det lar seg lettere gjøre, enn hvis aktiviteten er tilfeldig. 

Samtidig bør man ta høyde for at aktivitet kan for noen oppleves problematisk. 

Aktivitetstilbud presenteres som en del av det faste tilbudet ved enkelte avdelinger, og 

som helsearbeider har man en innebygd forventning til at aktivitet fremmer helse og 

bringer med seg positiv utvikling. Vi bør være åpen på at det ikke alltid er slik. En 

individuell avklaring av aktivitetens hensikt og innhold, synes viktig. Noen benytter 

aktivitet som flukt, når følelser blir vanskelig å takle. Det gjør at man ikke kommer i 

posisjon for å bearbeide disse følelsene, på samme måte som selvskading hos noen bidrar 

til å fjerne følelser og hindre at disse deles med andre.   

• Korte kriseinnleggelser er en kjent del av behandlingen for personer med EUP. 

Overraskende nok hadde informantene forskjellige erfaringer med varigheten på disse 

innleggelsene. Alt fra to dager og opptil flere måneder. Bakgrunnen for at man tenker 

korte innleggelser, er vanskelig å skjønne for mine informanter. De fortalte at deres 

forutsetninger for å forstå at dette handler om nødvendig ansvarliggjøring, først ble 

aktualisert senere i behandlingsforløpet. Vil det å bruke mer tid og tålmodighet i de første 

innleggelsene, være riktig? Det vil muligens dempe pasientens følelse av avvisning, samt 

opplevelse av og ikke å få hjelp. Prosessen med tillitsbygging vil få et bedre utgangspunkt.   
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• Tilknytning til hverdagen synes betydningsfullt for noen. Det at man ikke har skylapper 

for hvordan verden framstår utenfor institusjonens vegger, det å lage seg 

mestringsstrategier som kan gjøre at følelser blir mer håndterbare. De små tingene som 

hverdagen består av, blir viktig å understreke, at man setter mål sammen med pasienten 

som synes realistiske. Det at man fremmer gode opplevelser og ikke alltid har et 

problemfokus. Når det er sagt er det viktig å ta med seg, - det min informant Elisabeth ga 

uttrykk for. Ressurser bør ikke skygge for problematiske områder. Ved at personalet 

stadig framhevet hvor gode ressurser hun hadde, følte hun seg ikke trodd, sett og møtt. 

Dette kan lett bli et hinder i en terapeutisk prosess. 

 

5.2 HVA BLE IKKE SAGT? 

Det var flere aspekter ved behandling som informantene ikke berørte. Ingen av dem sa noe om 

betydningen av en spesifikk terapeutisk retning. Man kan anta at Daniel hadde erfaring med 

kognitiv terapi, ettersom han bruker begrepet negative tanker og endring av disse. Utover det 

spurte jeg heller ikke direkte om de opplevde ulike innfallsvinkler som nyttig, og slik sett blir det 

vanskelig å drøfte dette. Bruk av medisin nevnes av Berit, men slik jeg oppfatter det dreier det seg 

om symptom-mestring og medikamenter knyttet til dette. Dette støttes i en artikkel i Tidskrift for 

den norske lægeforening, der det framheves at medikamentell behandling av EUP først og fremst 

er innrettet på eksempelvis håndtering av angst, det å sikre et godt søvnmønster, eller dempe 

store følelsesmessige svingninger i en overgangsperiode, slik at man blir tilgjengelig for annen 

type behandling (Nissen, 2000).  

 

Det vi som behandlere vektlegger er ikke nødvendigvis det samme som pasientene. Vi kan ikke ta 

for gitt at våre faglige vurderinger og sammenhenger har betydning for den enkelte. Det å 

presentere en total gjennomgang på behandling av den emosjonelt ustabile både fra et faglig 

perspektiv og pasientens stemme, synes umulig. Sånt sett kunne alt som ikke er sagt, fylt mange 

sider i en oppgave.  
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5.3 HVA KUNNE VÆRT GJORT ANNERLEDES? 

I ”etterpåklokskapens lys”, kunne jeg forberedt intervjusituasjonene bedre. Jeg hadde stor tiltro til 

egne samtaleferdigheter og tenkte at dialogen kom til å flyte lett. Jeg opplevde imidlertid at jeg 

hadde vansker med å forlate min sedvanlige rolle som terapeut. Opptakene fra første intervju 

indikerte at jeg var vel bekreftende og støttende i noen sammenhenger, og at jeg konkluderte for 

tidlig på vegne av informanten. Jeg tillot heller ikke stillheten i tilstrekkelig grad. Hvorvidt det at 

jeg i senere intervju var våken for den andres stemme, skyldtes at jeg etter hvert fikk mer erfaring 

på å gjennomføre intervju er sannsynlig, men samtidig vanskelig å fastslå som forklaring.  

 

Utover i prosessen med datainnsamling ble det flere forsinkelser, og jeg kjente på stress i forhold 

til om jeg kom til å få nok informanter. Til tross for denne opplevelsen har informantene gitt meg 

rike fortellinger preget av vilje til å dele sine historier med meg. En av informantene ønsket at 

behandleren skulle være tilstede under intervjuet. Etableringen av relasjon mellom meg og 

informanten ble ikke optimal og dette kan ha gitt kommunikasjonsmessige og metodiske 

begrensninger. 

 

5.4 VIDERE ARBEID 

Mine fem informanter hadde bakgrunn fra akuttavdeling og poliklinikk. Det kunne vært 

interessant å intervjue et utvalg informanter med erfaring fra et strukturert dagbehandlingstilbud. 

Hva er det som oppleves betydningsfullt i den sammenhengen? Er det strukturen og det fastlagte 

og forutsigbare innholdet som gjør at denne behandlingsformen synes mest effektiv? Oppleves 

det slik fra pasientens ståsted? Eller vil informantene heller vektlegge grunnleggende 

innfallsvinkler som relasjon, tillit, hjelp til å forstå seg selv bedre og takle affektutbrudd? 

Informantenes kvalitative vekting av struktur versus innhold ville være viktig å få fram i et slikt 

prosjekt.  
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6.0 AVSLUTNING 

 

Prosessen rundt min forskning på personer med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse 

nærmer seg slutten. Jeg sitter igjen med rike historier som mine informanter har delt med meg, og 

jeg opplever at disse historiene har gjort inntrykk og endret min forforståelse. Jeg startet med et 

ønske om å synliggjøre brukerens stemme i et felt som preges av en opplevelse av at pasientene 

er vanskelige og utfordrende. Min forforståelse var nok preget av andres syn, men jeg tilstrebet en 

søken etter den subjektive opplevelsen, pasientens livsverden. Samtidig er 

sosialkonstruksjonismen opptatt av at man skaper en felles virkelighet  og mening gjennom 

kommunikasjon i sosiale relasjoner. Det dynamiske samspillet mellom informantenes opplevelser 

og synspunkter og min respons på disse, bidro til å skape mening mellom oss. 

 

Omfattende tidligere forskning kan tyde på at man ”leter etter og strides om” den saliggjørende 

behandlingsformen. Mitt teoretiske utgangspunkt var positiv psykologi og aktivitetsteori, som et 

fundament for å fremme et mestringsperspektiv med fokus på ressurser, positive opplevelser og 

indre mental styrke. I min punktvise oppsummering på de foregående sidene, kan det synes som 

om det er selvsagte innfallsvinkler pasientene etterspør. Relasjon, det å bli trodd, bli vist interesse 

og empati, få muligheten til å forstå og beskrive problematiske følelser og situasjoner. Jeg mener 

at positiv psykologi og aktivitetsteori danner et godt utgangspunkt for å møte disse behovene. 

 

Men når det er sagt er jeg usikker på om man trenger å lete etter den korrekte innfallsvinkelen, 

den riktige teoretiske forståelsen. Å framstå jevnbyrdig og kompetent og kommunisere dette til 

pasientene er sannsynligvis ikke bundet til en enkeltstående terapeutisk metode. Mitt fokus på 

aktivitet og hverdagen er imidlertid ikke selvsagt i et behandlingsopplegg. Informantene ga meg 

både bekreftelser og nye ideer, både når det gjelder aktivitet som avleding og aktivitet som 

grunnlag for god kommunikasjon. Det teoretiske fundament med positiv psykologi og 

aktivitetsteori, samt et sosialkonstruksjonistisk og hermeneutisk ståsted påvirket min måte å stille 

spørsmål og var utgangspunktet for min kunnskap. Når det er sagt opplever jeg at min 

forforståelse ble endret og min bevissthet rundt ulike fenomener ble konstruert sammen med 

informantenes stemmer. Jeg har utvidet min forståelse av hverdagens betydning, og kommer til å 

være mer bevisst på de små nære ting, bekreftelser fra venner, gode opplevelser og det å bringe 

Et klapp på skuldra og enkel ros som, ”så bra” koster lite både i tid og forberedelser.  
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Men hva er nytt med dette? Hvorfor har jeg gjennomført denne forskningen hvis man kun 

bekrefter kjent kunnskap? Med bakgrunn i at jeg har det fra eksperten - pasienten selv, tenker jeg 

at det er nyttig. Vi kan som fagfolk mene mye om hensiktsmessig behandling. I arbeid med 

personer med EUP må vi noen ganger ta et skritt tilbake og reflektere rundt situasjoner og 

vanskelig adferd sammen med pasienten.  

 

Det kan synes som om den dramatiske adferden, suicid-undringen og selvskadingen lager så mye 

”støy” at man glemmer tradisjonelle prinsipper overfor denne gruppen. Vanskelige og tilspissede 

situasjoner gjør noe med oss som profesjonelle og understreker behov for kunnskap vi må ha. I 

denne undersøkelsen har jeg fått kunnskap direkte fra hovedpersonene selv. Dette har gitt støtte 

til deler av min forforståelse før undersøkelsen ble gjort, men også frambrakt informasjon som 

har skapt ny mening, som jeg kan bruke i framtidige kliniske hjelperelasjoner.  
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Sebrapiken 

 
Jeg hadde vært bekymret for at stripene mine skulle bli svartere  

og vanskeligere å få bort dersom jeg sto fram som sebrapiken (…)  

Men uansett om jeg en dag kom til å være helt uten striper,  

så ville minnene om min tid som en liten sebra på savannen aldri forsvinne.  

Jeg ville leve med merker på kroppen resten av livet,  

jeg ville alltid huske medlemmene i flokken og mitt gamle, uttørkede liv med dem.  

Uansett hvor frisk og lykkelig jeg ble, skulle jeg aldri noensinne fornekte den jeg engang hadde vært.  

Og jeg skulle aldri glemme å akseptere at andre jenter gikk seg vill slik jeg hadde gjort.  

 

(Åkerman,2005:211) 
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Vedlegg 1 

 

INTERVJUGUIDE 

 

BAKGRUNN OG ERFARING MED BEHANDLING 

Kan du fortelle litt om deg selv? Når møtte du første gang psykiatrien? Hvilken befatning har du 
hatt med behandlingsapparatet? Døgn/dag/poliklinikk/kommuneoppfølging 

 

OPPLEVELSE AV BEHANDLING 

Kan du fortelle om din erfaring og opplevelse med behandling? Eksempler på god behandling? 
Hvilke elementer syns du bør være tilstede? Hvor bør fokus være? Eksempler på dårlig 
behandling? Hva synes du var dårlig med den? Hva kunne gjort den bedre? 

 

AKTIVITET  

Hvilken betydning har aktivitet for deg i ditt hverdagsliv? Hvordan ser en vanlig uke ut for deg? 
Blir din psykiske form påvirket av aktivitet-ikke aktivitet? Hvordan oppleves passivitet?Har du 
opplevd å bli spurt om dine interesser, ressurser og dine positive egenskaper? Har du erfaring 
med at aktivitet kan skape gode kommunikasjonsmuligheter? Hvilken opplevelse har du med 
relasjon skapt av aktivitet? 

 

GENERELT 

Hvilke erfaringer har du med 

- samtaler (både med behandler og andre i din behandlergruppe) 
- relasjon til behandler/behandlergruppe (kontinuitet) 
- varighet på innleggelsene 
- tilknytning til ditt hverdagsliv 
-  

Har du noen eksempler på gode opplevelser? 

 

Noe du vil utdype til slutt?  
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Vedlegg 2 

 

 

 

 

Informasjonsbrev 

Forespørsel om å delta i en vitenskaplig undersøkelse 

 

 

 

Hva opplever personer med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse som 
betydningsfullt i behandling? 

 

Hva innebærer det å delta 

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å undersøke hva pasienten opplever som 
betydningsfullt i behandling. I den forbindelse trenger jeg kandidater som vil delta i intervju for å 
si noe om sine erfaringer om ulike tema. Hovedfokus vil være din subjektive opplevelse, og kan 
dreie seg om relasjon, aktivitet, bruk av pasientens ressurser og interesser i behandling samt 
tilknytning til din hverdag. I mindre grad sykdomssymptomer og bakgrunnshistorie. Prosjektet vil 
videre innebære intervju av maksimalt 1 times varighet, på ……sykehus. Intervjuet vil bli tatt opp 
på bånd og deretter skrevet ut. Opplysningene vil kun bli håndtert av undertegnende, og kun bli 
brukt i sammenheng med denne studien.  

 

Konfidensialitet og personvern 

Taushetsplikt og konfidensialitet er en selvfølge. Jmfr Forvaltningsloven §13 og 
Helsepersonellovens §21. Studien er godkjent av Regional Komite for Medisinsk Forskningsetikk, 
Midt Norge og Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). Resultatene vil bli en del av en 
oppgave som skal skrives i løpet av 2007-08, men da anonymisert og uten mulighet for å spore 
tilbake opplysninger til den som har deltatt. Alle persondata og utskrift av intervjuene oppbevares 
forskriftsmessig. Du vil få mulighet til å lese gjennom både utskriften av intervjuet, samt lese 
oppgaven hvis ønskelig. Lydbåndopptak og notater vil bli destruert etter sluttføring av oppgaven, 
innen sommeren 2008.  
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Risiko/ubehag 

Gjenfortellinger av opplevelser og erfaringer kan være vanskelig, og skulle du reagere negativt på 
eksempelvis intervjuet, kan vi avbryte når som helst og vi kan snakke om situasjonen i fellesskap.  

 

Frivillighet 

Hvis du ønsker å delta, gir du beskjed til din behandler, og vedkommende vil videreformidle 
navnet ditt og telefonnummer til meg. Jeg tar da kontakt, slik at vi kan avtale tidspunkt for 
intervju. Deltakelse er frivillig og du kan trekke deg fra prosjektet når som helst uten begrunnelse. 

 

 

 

 

Prosjektleder       Spesialergoterapeut 

Professor Stål Bjørkly     Masterstudent Tove Carstensen 
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Vedlegg 3 

 

 

Samtykkeerklæring i forbindelse med deltakelse i prosjektet 

 

 

 

Hva opplever personer med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse som 
betydningsfullt i behandling? 

 

 

Jeg har lest informasjonsbrevet og har hatt anledning til å stille spørsmål om prosjektet og er villig til å delta. 

 

 

 

 

Sted og dato:_______________      Signatur____________________ 
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Vedlegg 4 b 
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Vedlegg 5 b 
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