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Tittel:  
Psykodynamisk gruppeterapi for voksne med ADHD-diagnose:  
Deltakernes erfaringer fra et gruppebasert behandlingstilbud med fokus på relasjonelle og 
følelsesmessige utfordringer.  
 
Ingress:   
Utgangspunktet for denne naturalistiske studien var en erfaring av at voksne som får 
diagnostisert ADHD ofte får en forklaring på sine eksekutive vansker knyttet til 
oppmerksomhet, konsentrasjon og utholdenhet. Deres utfordringer med sviktende 
emosjonsregulering, negativt selvbilde og relasjonelle vansker, blir imidlertid mer sjelden 
berørt og møtt fra behandlere. Dette går igjen også hos pasienter som fikk diagnose som 
barn. Psykiater Christian Hjort og psykologspesialist og psykoterapiforsker Hanne-Sofie J 
Dahl har utviklet et tidsavgrenset gruppebasert behandlingstilbud inspirert av en manual for 
korttids gruppeanalytisk psykoterapi (Lorentzen, 2014). Tilbudet er nå prøvet ut i 6 grupper 
over 18 ganger, med i alt 48 pasienter. I gruppene arbeider vi med relasjoner både gjennom 
utforskende samtaler av deltakernes relasjonserfaringer utenom terapien og gjennom å 
bruke de affektene som oppstår i gruppen. Dette er en opplevelsesbasert arbeidsform som 
gir deltakerne mulighet for å oppleve og bearbeide relasjonelle utfordringer i en 
sammenheng der alle har samme diagnose, og der det er to gruppeledere med kjennskap til 
diagnosen og med kapasitet og erfaring til å romme og utforske følelser og prosesser som 
oppstår underveis. Formålet med behandlingen er hovedsakelig å utvide deltakerens 
refleksjonsrom samt øke den enkeltes empati for seg selv, noe som antas vil ha en positiv 
effekt på emosjonell toleranse og relasjoner utenfor gruppen. 
 
Bakgrunn:  
Sviktende emosjonsregulering er en kjernevanske ved ADHD hos voksne (Barkley, 2015; 
Christiansen et al., 2019). Dette påvirker i høy grad relasjonene rundt, i form av konflikter i 
parforhold, foreldreskap og i arbeidslivet, i tillegg til at det gir høy hyppighet av komorbide 
lidelser. Studier viser at opptil 80 % av voksne med ADHD har én eller flere komorbide 
lidelser (Katzman et al., 2017), og en studie basert på data fra over 5,5 millioner svensker 
mellom 18 og 64 år viste at voksne med ADHD hadde ni ganger så høy risiko som 
normalbefolkningen for å utvikle angst, depresjon og/eller ruslidelser (Chen et al., 2018). 
Mye tyder på at alvorlighetsgraden av øker ved sen diagnostisering (Garcia-Argibay, 2021), 
og at samfunnet vil kunne tjene mye, både menneskelig og økonomisk, på å oppdage 
tilstanden tidligere og sette inn behandlingstiltak som også retter seg mot uheldige måter å 
tolke seg selv og de relasjonelle omgivelsene på. Ved ADHD utvikler personen ofte en 
tilnærming til livet preget av perfeksjonisme, unnvikelse, liten eller svært varierende 
opplevelse av personlig agens (at man har innflytelse over sitt liv, inkludert både seg selv og 
sine omgivelser) og ustabil tillit til andre mennesker (Ramsay, 2020). 

Dagens tilbud til voksne med ADHD er svært begrenset, både i Norge og 
internasjonalt. De få studiene som finnes av psykoterapi med voksne med ADHD baserer seg 
i hovedsak på kognitive terapiformer, med lite relasjonelt fokus. De fleste intervensjoner 
baserer seg på en kombinasjon av psykoedukasjon og individuell terapi, selv om det også 
finnes enkelte gruppetilbud, basert på DBT og MBT.  
 



Problemstillinger:  
Intervjuene ble utført et halvt år etter behandlingen var avsluttet og spørsmål er: 
1. Hvordan vurderer unge voksne med ADHD-diagnose den tilpassede gruppeterapiens 
relevans for seg selv?  
2. Hva er det pasientene ser tilbake på som nyttig eller problematisk, som hindrende eller 
befordrende i gruppa når de deler sine erfaringer gjennom personlige intervjuer?  
3. Hvordan forbinder de sine erfaringer fra gruppen med egne historier knyttet til 
relasjonelle og følelsesmessige utfordringer?  
 
Mål og metode:  
Det overordnede målet med studien er å kartlegge hvorvidt psykodynamisk gruppeterapi 
med fokus på relasjoner og følelser kan være en nyttig intervensjon for en pasientgruppe 
som ellers har et smalt behandlingstilbud. To behandlere fikk henvist pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten og fastleger for gruppebehandling. Pas var gjennom en 
vurderingssamtale knyttet til egnethet for gruppeterapi, før eventuelt tilbud om plass i 
tilpasset psykodynamisk gruppeterapi over 18 ukentlige sesjoner, 90 min per gang. Av 48 
inkluderte pasienter fullførte 45 behandlingen og 35 har så langt kommet til intervju et halvt 
år etter (8 blir invitert til intervju sommeren 2022).  Studien har et mixed methods design. 
Før, etter og et halvt år etter avsluttet gruppeterapi fyller pasientene i spørreskjema knyttet 
til bl.a. livskvalitet, symptomtrykk, interpersonlige vansker og grad av empati for seg selv. 
Deltakernes erfaringer av å delta i gruppen er samlet inn gjennom personlige intervjuer et 
halvt år etter avslutning. Det kvalitative og det kvantitative datamaterialet vil både bli 
analysert hver for seg og i sammenheng. Intervjumaterialet skal analyseres med kvalitativ 
innholdsanalyse med vekt på hva de unge forteller fra sitt engasjement i selve gruppen og 
om hvordan de vurderer at dette har hatt betydning for deres liv som voksne med ADHD i 
tiden etter avsluttet behandling. Resultatene fra kvantitative data som prosjektleder vil 
undersøke og fra kvalitative data som forskerlinjestudenten vil utdype, avgjør om det er 
synes riktig å utvikle en manual og søke midler til et større forskningsprosjekt.  
 
Studentens arbeidsoppgaver:  
Studenten vil analysere allerede innsamlede intervjuer, og har tilgang til kvantitative data.  
For å bli kjent med det kvalitative materialets form og innhold kan studenten starte med å 
lytte til de personlige intervjuene – og transkribere enkelte. Deretter vil studenten få 
ansvaret for å lede og drive analyseteamet som skal gjennomgå de kvalitative intervjuene, 
både med vekt på hva som kjennetegner hver enkelt «fortelling» fra behandlingen, og 
hvordan disse «fortellingene» både har fellestrekk og viser variasjon på dimensjoner som 
kan være sentrale for å forstå behandlingens relevans og virkemåte. Resultatene fra denne 
analysen skal sammenstilles og presenteres i en artikkel samt presenteres på konferanse i 
Society of Psychotherapy Research 2024. Prosjektet er gjennomførbart innenfor rammen av 
en forskerlinje. Dersom studenten ønsker, vil vedkommende kunne analysere data til flere 
artikler. Veilederne vil bistå studenten også under dette arbeidet.  
 
Om forskningsmiljøet:  
Prosjektet er del av en større forskergruppe som har veiledet mange studenter på 
hovedoppgaver, prosjektoppgaver og frem til phd. I 3.etg i Forskningsveien 7 er det et godt 
miljø av professorer, post doc, PHD studenter, forskerlinjestudenter, prosjekt- og 
hovedoppgavestudenter fra psykologisk institutt og institutt for klinisk medisin. Studenten 



får en fast arbeidsplass her gjennom hele forskerlinjeperioden. Prosjektleder er aktivt del av 
større behandlingsforskningsmiljø nasjonalt (TREATment og Psykoterapi for unge) og 
internasjonalt (TREATme). Studenten vil være invitert inn i disse miljøene og få anledning til 
å etablere egne forskningsrelasjoner.  
 
Veiledning: 
Prosjektleder Hanne-Sofie J Dahl vil være hovedveileder. Professor emeritus Hanne Haavind 
ved PSI vil være biveileder knyttet til kvalitativ metode og professor Randi Ulberg ved 
institutt for klinisk medisins vil bidra med sin behandlingsforskningskompetanse på 
ungevoksne. Studenten vil få ukentlig individuell veiledning med hovedveileder og 
gruppeveiledning andre studenter, en biveileder og hovedveileder. Samarbeidspartnere vil 
også være psykologspesialist Anne-Marie Fosse Teigen som bidrar med både fag- og 
erfaringskompetanse på ADHD og professor Merete Glenne Øie med nevropsykologisk 
kunnskap om ADHD. Professor Stig Poulsen ved Universitetet i København er internasjonal 
samarbeidspartner på prosjektet.   
 
Etiske godkjenninger og data: 
Etiske godkjenningene foreligger NSD 203338 (kvantitative data) og 617170 (kvalitative 
data). 
Kvantitative og kvalitative data er lagret i Tjeneste for Sensitive Data. Kvantitative data er 
lagt inn i SPSS. De fleste intervjuene er transkribert. Alle data vil være innsamlet innen 
sommeren 2022.  
 
Tentativ artikkel:  
«Patients experience of time limited psychodynamic group therapy for adults with ADHD» 
Det er materiale og aktuelle problemstillinger tilgjengelig for ytterligere analyser og flere 
artikler om forskerlinje studenten ønsker å gå videre. 
 
Kontakt:  
Phd Hanne-Sofie Johnsen Dahl 
Psykologspesialist NPF, Psykoanalytiker IPA, Gruppeanalytiker IGA 
Psykologisk institutt, UiO 
Besøksadresse: 3.etg i Forskningsveien 7 
Epost: h.s.j.dahl@psykologi.uio.no  
Tlf: +47 97145384 
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