
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Info: Tak fordi du vil deltage 
 
Interviewet kommer til at vare ca. 45 minutter, og 
vil omhandle målsætninger i terapien og de etiske 
overvejelser der er i forbindelse med dette. 
 
Hvis der er spørgsmål du ikke har lyst til at svare på, 
så er det helt i orden, så går vi videre til det næste. 
Interviewet vil blive behandlet som personfølsomt 
materiale. Det transskriberede interview vil indgå i 
mit speciale, men vil blive anonymiseret på en 
sådan måde at du ikke kan blive genkendt. 
 
Har du stadig lyst til at deltage i undersøgelsen, 
eller ønsker du at springe fra? 
 
Har du nogen spørgsmål før vi går i gang? 
 
Hvor længe har du været psykolog? 
 
Hvis du kort skulle beskrive dit teoretiske 
standpunkt som psykolog, hvad ville det så være? 
 
Er du af nogen religiøs overbevisning? 
 

Forskningsspørgsmål  

Erfaringer med mål i terapien Hvad forstår du ved mål i terapien? 
 
Hvad er dine overordnede erfaringer med 
målsætninger i terapien? 

 Fordele – for 
terapeuten/terapien/klienten?  

 Ulemper – for 
terapeuten/terapien/klienten? 

 
Hvad er din grundtanke når du fastsætter mål i 
terapien? 
 
Er det alle mål man kan afklare med klienten? 

 Er der en underliggende målsætning, som 
er nødvendig, men som klienten ikke har 
noget ud af at vide noget om? 

 

Fastsættelse af mål – ønsker og det opnåelige Hvordan sætter du mål for terapien? 

 Er det bestemt af dit teoretiske 
standpunkt? 

 Hvordan tager du hensyn til patientens 
ønsker? 



 Hvem bestemmer ved uenighed 
 
Hvem har ansvaret for at et mål bliver nået? 

 Hvorfor? 
 
Har du nogensinde oplevet en situation hvor du 
følte at din klients mål, var i konflikt med terapiens 
mål? Kan du uddybe det? 
 
Hvad er de optimale mål for terapi? 

 Hvad mener du personligt? 

 Hvad mener din teoretiske baggrund? 

 Hvad mener den organisation du er en del 
af? 

Hvordan ved du at klienten gør fremskridt? 
 
Føler du at der er en sammenhæng mellem de mål 
der bliver fastsat og praksis? 
 
Er mål en fast størrelse, eller kan de ændres? 

 Hvilke grunde kan der være til sådan en 
ændring? 

 

Evaluering af terapeutiske mål Hvordan evaluerer man om målet er opnået? 

 Er der noget i dit teoretiske standpunkt der 
siger noget om denne proces? 

 
Hvem tager den endelige beslutning om, om et mål 
er nået? 
 
Har du nogensinde været ude for, at du ikke nåede 
et mål? 

 Hvad gjorde du så? 
 
Har du oplevet situationer hvor din opfattelse af, 
om målet var opnået ikke stemte overens med 
patientens? 

 Hvordan håndterede du den situation? 
 

Mål, tid og afslutning af terapien På hvilket grundlag afslutter du terapien? 
 
Oplever du nogensinde at en terapi kan afsluttes til 
den fastsatte tid? 
 
Hvad kan få dig til at afslutte en terapi for tidligt? 

 Hvad betyder det for målene? 
 
Hvad kan få dig til at afslutte en terapi senere end 
aftalt? 



 Hvad betyder det for målene? 
 

Den etiske afslutning Har du overvejet nogen etiske problemer ved 
målsætninger i terapien?  

 Hvis ja, hvilke – hvordan vil du beskrive 
dem? 

 
Hvis du skal vurderer om et mål er etisk forsvarligt, 
bruger du så hovedsageligt din teoretiske baggrund, 
eller et andet etisk regelsæt/kodeks? 

 Hvilke implikationer har det, hvis man 
bruger et teoretisk etisk standpunkt til 
denne vurdering? 

 Hvilke implikationer har det, hvis man 
bruger et andet etisk standpunkt til denne 
vurdering? 

 
Hvis en klient ikke har lyst til at fortsætte terapien 
fordi klienten mener det gør for ondt, men du 
mener at fortsætte er det eneste rigtige, hvad bør 
man så gøre?  
 
Hvad gør du, hvis det der kan hjælpe klienten, er 
noget der støder sammen med din moralske 
overbevisning? 
 
Hvad gør man, hvis klienten ikke ønsker at fastsætte 
mål for terapien? 

Afrunding Vi er ved at være ved vejs ende, er der noget du vil 
tilføje eller noget du gerne vil spørge om? 
 
Ønsker du stadig at deltage? 
 

  

  

 


