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BLIVER ET spændende 
år for STOK, med både 
Event i juni, Nordisk 

kongres ”Missions and Visions” i august 
og Årsmøde og generalforsamling i 
november . Og så er der jo alle de mindre 
arrangementer i landet, som de lokale 
kontaktpersoner arrangerer . 

I dette blad kan du læse referatet fra 
generalforsamlingen 2019, der blev 
afholdt i forbindelse med Årsmødet . 

Endvidere kan du (i dette blad) læse 
en artikel, skrevet af Mats Widsell, 
der ligesom Årsmødet 2019 diskuterer 
dialogernes betydning for mennesker, 
der er i terapi og for mennesker generelt . 
Mats beskriver også, hvordan han 
selv opfatter dialoger, og hvordan han 
adskiller dialog fra andre slags samtaler .

Vi har fundet en artikel fra Australien, 
som vi har oversat til engelsk . Den 
behandler et emne, som vi tror, er aktuelt 
overalt i den vestlige Verden, og som 
tager fat i nogle af de dilemmaer, der 
opstår, når man skal arbejde sammen 
med tolke om at tale med mennesker, 
der er ramt af traumer og som stadig er 
udsat for overgreb . Artiklen er skrevet 
af Poh Lin Lee, der har arbejdet som 
terapeut i flygtningelejre på Christmas 
Island nær Australien . Hun arbejder nu i 
Europa, men stammer fra Australien . 

God fornøjelse med bladet – Send 
endelig artikler, referater fra spændende 
oplæg eller andet, der kan være 
berigende for andre at læse 

Mange hilsner  
Gunild, Mats og Klavs  
– (Mats kommer med på billedet i næste blad)

Som I alle kan se, er blad nr. 1 klar og sendt til jer. 
Det ligger også på hjemmesiden nu.

2020

Nyt fra redaktørerne

Gunild Høeg, Mats Widsell og Klavs Lindequist
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Bedre end 
best practice

ER BRUGES store res-
sourcer på at hjælpe 
mennesker, der lider 
psykisk . Men hvor 

meget hjælper det egentlig? Hvad 
siger de mennesker, vi skal hjælpe, 
om det, der er vigtigt for dem? Hvad 
kan vi lære?

Birgit Valla tager i denne bog fat 
på sådanne spørgsmål og giver 
optimistiske løsninger på, hvordan 
vi kan gøre psykiatrien bedre . Det 
at få tilbagemeldinger fra dem, der 
modtager hjælp, er essentielt . Og det 
at finde ud, hvad vi skal gøre med 
denne feedback, er mindst lige så 
vigtigt . På den måde kan vi forbedre 
os som terapeuter og som psykisk 
sundhedsvæsen .

Lyt til det, folk fortæller, opsøg ny 
viden, øv dig, og find modet til at gå 

nye veje . Potentialet for forbedring 
er enormt .

Birgit Valla beskriver i Bedre end 
best practice, hvordan hun fra 
grunden har skabt et nyt psykisk 
sundhedstilbud i Stange kommune i 
Norge, baseret på feedback-informe-
rede tilgange og deliberate practice .

I kapitlerne skildres en mesterlig 
terapeuts opdagelsesrejse, hendes 
samtaler med fremtrædende for-
skere, forfattere, tidligere klienter 
og informative erfaringer udenfor 
psykoterapi . Rige caseeksempler på 
successer og ’succesfulde fejltagelser’ 
væves ind i fortællingen for at 
illustrere, hvilke praktiske færdighe-
der, der er nødvendige for at blive en 
virkelig dygtig og effektiv terapeut 
og kommunal tjeneste .  

D

af Birgit Valla

Bøger til inspiration

Hvordan behandlingen af  
psykiske lidelser kan blive bedre
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Kroppen 

I GÅR GENNEM hele 
livet i en og samme 
krop, og alligevel ved 
de fleste af os stort set 
intet om, hvordan vores 

krop fungerer, og hvad der sker inden 
i os . Dette gør den formidable viden-
skabsformidler Bill Bryson, forfatter til 
bl .a . bestselleren En kort historie om 
næsten alt, noget ved . I Kroppen – en 

V

Bøger til inspiration

guide for indehavere tager han os med 
på en dybt fascinerende rejse fra top til 
tå og anskueliggør det vidunder, vores 
legeme er . Bogen er rigt illustreret og 
sprængfuld af viden om de mest for-
underlige ting ved vores fysik, og den 
er, som forfatterens tidligere bøger, 
skrevet så ligetil og underholdende, at 
alle kan og får lyst til, at være med .

af Bill Bryson

– en guide til 
indehavere
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Åndens 
liv

YSK-JØDISKE Hannah 
Arendt er en af det 
tyvende århundredes 
mest udbredte og 
originale tænkere, og 

‘Åndens liv’ er hendes ufuldendte ho-
vedværk, som hun skrev på til sin død 
i 1975 . I ‘Åndens liv’, der var planlagt 
som et trebindsværk, men som på 
dansk udgives som ét bind, undersøger 
hun tanken selv, som den udfolder 
sig i det kontemplative liv . Til forskel 
fra sine tidligere skrifter, hvor hun 
fortrinsvis fokuserede på det aktive, 
politiske liv i den ydre verden, er dette 
værk anlagt som en afdækning af det 

T

Bøger til inspiration

indre liv, åndens liv, som af Arendt blev 
anset for at være det fundamentale . 
Ud af denne metafysiske undersøgelse 
kom et dybt originalt og udfordrende 
værk om at tænke, om at ville og om 
at dømme .Arendt står på skuldrene af 
traditionen, men altid modigt og selv-
stændigt – hun udfolder med sit eget 
pligtbud en dybt original “tænkning 
uden gelænder” . I ‘Åndens liv’ tænker 
hun i forlængelse af Aristoteles, 
Augustin, Immanuel Kant og Martin 
Heidegger, og stor opmærksomhed vies 
til Paulus, Epiktet, Thomas Aquinas, 
Duns Scotus, Hegel og Nietzsche .

af Hannah Arendt
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21 ting du bør  
vide om det  
21. århundrede

UVAL NOAH HARARI 
udforsker i denne 
nervepirrende bog 21 
aktuelle emner . Han 
undersøger, hvordan 

man som kollektiv og som individ kan 
forstå og håndtere nutidens konstante 
og forvirrende forandringer .

Hvordan kan vi beskytte os mod 
atomkrig, naturkatastrofer og ny 

Y

Bøger til inspiration

teknologi? Hvad kan vi gøre ved fake 
news-epidemien eller terrortruslen? 
Hvad bør vi lære vores børn? Er vi 
overhovedet stadig i stand til at forstå 
den verden, vi har skabt?

21 ting du bør vide om det 21 . århund-
rede er en udforskning af, hvad det 
betyder at være menneske i en forvir-
rende tidsalder .

af Yuval Noah Harari

Systemisk Narrativt Forum · Nr. 1/2020 9



Dialog  
i praksis

Mats Widsell
Mats Widsell har arbejdet med psykoterapi, undervisning og 

supervision i 35 år indenfor psykiatri og i privat praksis. Mats har 

en psykoanalytisk- en systemisk- og en narrativ uddannelse, og er 

Fil.mag. De sidste tre år har Mats arbejdet med implementering af 

Åben Dialog i Horsens Kommune.

AF

DEL 2
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Et eksempel fra min praksis

EG STARTER MED et eksempel fra en terapeutisk praksis 
med en kvinde, vi kan kalde hende Lene, der har opsøgt 
mig på grund af en vanskelig situation . Hun skal skrive sit 
uddannelsesspeciale, hun har problemer med sin kæreste, og 
mavesmerter der nogen gang gør, at hun ikke kommer op fra 

sin seng . Hun er meget ked af det, men ved ikke helt hvorfor hun græder så 
meget .

Denne gang er nummer tolv . Jeg bruger FIT for at vurdere hvordan terapien 
forløber, og for at evaluere vores arbejde, særligt min indsats .1 Lene er 
derfor trænet i at sige til mig, hvad der er virksomt og, hvad der er mindre 
virksomt .

1 Feedback informed Treatment, se Scott Miller, International Center for  
Clinical Excellence

Dette er essay nummer to om dialog og 

monolog og om hvordan, dialogbegrebet kan 

føres ud i praksis. Konteksten for indholdet 

er en terapeutisk/behandlingsrelateret 

praksis, hvor formålet er at skabe forandring 

i mellemmenneskelige forhold.

J
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Vi sidder i 45 graders vinkel med vores fælles blik fokuseret på et flipover-
papir . Lene sidder med ryggen mod vinduet . Jeg stiller hende et spørgsmål, 
og afventer svaret . Lene reflekterer over mit spørgsmål, og vrider sig lidt 
uroligt i stolen . Jeg kigger mellem hende og flipoverpapiret ud gennem 
vinduet, da jeg ikke vil fokusere mit blik på hende, med risiko for at forstyrre 
hendes indre dialog . Emnet har åbenbart skabt en stærk bevægelse, som jeg 
ikke vil ødelægge . Der sker noget, som jeg ikke helt kan forstå . Jeg får en 
følelse af ubehag, og vrider mig også i min stol . Og så siger Lene:

”Du plejer altid at være interesseret i mine svar, men nu føler jeg, at det 
ikke betyder noget hvad jeg siger .” Det kommer bag på mig, og jeg prøver 
at forstå det, da det ikke er min oplevelse, at jeg er uinteresseret . Jeg beder 
hende sige lidt mere om, hvad det er i mit adfærd der signalerer, at jeg ikke 
virker interesseret i hendes svar . ”Du spørger mig om noget, men så kigger 
du væk, og jeg ved ikke, hvad jeg har gjort forkert” . Aha, tænker jeg, hun referer 
til, at jeg i stedet for at kigge på hende for ikke at være forstyrrende, kigger forbi hende 
og ud gennem vinduet. Jeg siger: ”Ok, nu tror jeg, at jeg forstår, hvad du mener . 
Da jeg stillede mit spørgsmål, begyndte du at blive urolig i stolen, og jeg 
tolkede det som noget vigtigt, eller noget særligt, som du havde behov for at 
reflektere over, så jeg ville ikke forstyrre dig med mit blik . Derfor kiggede jeg 
ud gennem vinduet, og funderede selv på, hvad du mon tænkte på .”

Lene begyndte at græde og sagde, at hun var bange for, at jeg ikke kunne lide 
hende mere, men nu forstod hun, at jeg ville hendes bedste, og viste hende 
respekt, og ovenikøbet brugte tid på at tænke på hende .

Dette er et eksempel på det, man kan kalde et brud på dialogen/relationen, 
og som Stern nok vil kalde et nuværende øjeblik.2 Lene og jeg havde en velfun-
gerende dialog, indtil jeg gjorde noget, der pludseligt skabte en forstyrrelse 
i hendes optik . På trods af min intention bliver det opfattet som noget helt 
andet . Dette kan man aldrig vide i forvejen, men når det sker, er det vigtigt 
at kunne gribe øjeblikket, for at gøre det muligt at vende tilbage til dialogen 

2 Stern, Daniel . Det nuværende øjeblik . Hans Reitzels Forlag
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og samarbejdet . Et nuværende øjeblik er lige der, hvor en fælles oplevelse 
indtræder som et resultat af min ”reparation” af bruddet i dialogen . En 
intersubjektiv oplevelse, noget som jeg vender tilbage til nedenfor . 

Eksemplet kan sættes ind i en model over det nuværende øjeblik:  

Mats (M):  Spørgsmål/ aktiv sproghandling/ blikfokus skifter

Lene (L):  Respons med kropsligt ubehag/ mental forvirring/ 

M:  Forvirring med kropsligt ubehag/ mental forvirring/ ingen sproglig 
aktivitet

L:  Kommentar, resignation/sproghandling

M:  Mentalisering/ aktiv forklarende og empatisk sproghandling

L:  Affektiv respons/ mental bevægelse/ konsolidering

Dette er en enkel måde, med få begreber, at beskrive forløbet, men virkelig-
heden  var fyldt af stemninger og såkaldt ikke verbal kommunikation, der 
ikke er muligt at fremstille i teksten . Jeg tror dog, at læseren kan sætte sig 
ind i situationen, fordi den ikke er ukendt .

Dialog er ikke en terapiform, på lige fod med psykodynamisk-, systemisk-, 
narrativ- eller andre former for terapi . Hvilken plads har dialogen i et 
terapeutisk- og behandlingsmæssigt forløb? For at gøre det enklere, bruger 
jeg fremover begrebet behandling som en konventionel måde at benævne 
forandringssamtale . Et bedre ord er samhandling, da det ikke er mig, der laver 
om på klienten, men at vi sammen i dialogen prøver at skabe forudsætning 
for forandring .

Alle behandlingskoncepter har ikke dialog eksplicit, men det er svært at 
forestille sig, at man kan have en god samtalerelation til en klient, uden at 
denne føler sig hørt og forstået . F .eks . forekommer begrebet dialog ikke i 
Michaels Whites bøger, og han var meget forbeholdende med at bruge ordet, 
fordi han mente, at begrebet kom fra modernistisk psykologi, som f .eks . 
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relation, dynamik og egenskab . Whites bidrag til at italesatte relationen 
mellem behandler og klient, var i stedet for hans måde at positionere sig i 
et magtperspektiv som indflydelsesrig og decentreret . Dog vil jeg påstå, at 
White i høj grad var meget bevidst om betydningen af dialog i den måde, 
han arbejdede på . Det kan de, der fik mulighed for at se White i aktion 
med sine klienter, bekræfte . White noterede kontinuerligt alt, klienten 
eller familien sagde, gentog det og lavede e nyt spørgsmål, der inkluderede 
klientens udsagn .

Formål med dialog i en behandlingskontekst

At via dialog skabe situationsfokuseret forandring

1  at bidrage til  

2  at skabe underlag for   

3  at forandrings-processer  

4  kan føre frem til  

5  andre handlealternativer .

Jeg vil her definere behandling i bred forstand, som noget der indebærer, 
at de involverede personer, dvs ., både klient og behandler skal gennemgå 
en form for mental forandring, for at kunne handle anderledes . Det er ikke 
kun klienten, der skal forandres . Vi som behandlere skal nødvendigvis også 
forandres, for at kunne være nyttige . Vi skal kunne se noget nyt og andet, 
være nysgerrige i stedet for at være forudindtagede, kunne skifte holdning 
osv . . klienten skal som et kriterium opnå indsigt som følge af behandling, 
terapi, pædagogiske praksisser, etc . . Det er godt med indsigt, men ikke 
nok, da indsigt i sig selv ikke forandrer noget som helst . Jeg mener heller 
ikke, at indsigt er mental (”logisk”) eller fornuftsmæssig, til forskel fra en 
følelsesmæssig forandring, men at denne forandring (fra indsigten) skal 
kunne praktiseres af klienten på en konstruktiv måde i forhold til en særlig 

Systemisk Narrativt Forum · Nr. 1/2020 14



situation, det vi sige, i sin livspraksis . Dette vender jeg også tilbage til om 
lidt . Først hvad det vil sige at arbejde med dialog i praksis .  

Hvad vil det sige at have et dialogisk perspektiv?

At arbejde med et dialogisk perspektiv er noget andet end en samtaleteknik 
eller en særlig terapimetode . Forskellen er to ting: For det første, at en tek-
nik eller metode ikke kan udføres 
uden, at det foregår via dialog, og 
at dialog er forudsætningen for et 
vellykket resultat . Behandlings-
mæssigt teknik eller metode hviler, 
eller burde hvile, på en dialogisk 
praksis . 

For det andet: Adskiller jeg 
begreberne teknik og metode fra 
praksis, da det sidste begreb har 
en radikalt anden betydning . Den 
kan med fordel beskrives af den 
græske filosof Aristoteles, der i den 
sjette bog af Den Nikomakiske Etik 
fortæller, hvordan teknik, teori og 
praksis forholder sig til hinanden .3 
Han definerer praksis som en handlingsform, der har sig selv som sit formål, 
til forskel fra techne, der viser, hvordan man kan fremstille noget . Aristo-
teles praksisbegreb inviterer til at være nysgerrig og eksperimenterende . 
Aristoteles kaldt dette for at udføre sin praksis med fronesis, med en prak-
tisk klogskab .

I vores dage refererer begrebet teknik til noget, der kan udføres med en 
særlig form for procedure . Kognitiv adfærdsterapi er en sådan form for 

3 Aristoteles . Etikken . Det lille forlag .

Kognitiv adfærdsterapi 
er en sådan form for 
teknik, hvor man 
følger en generaliseret 
manual, der er skabt i 
forvejen
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teknik, hvor man følger en generaliseret manual, der er skabt i forvejen, og 
hvor man systematisk gennemgår manualen med klienten med henblik på, 
at klienten, eksempelvis skal kunne forholde sig til sine automatiske tanker 
på en bedre måde og derved kunne komme til at mestre sin panikangst . 
Dette siger ikke noget om, hvor vidt det er godt eller dårligt med kognitiv 
terapi, kun hvad der karakteriserer selve teknikken i denne terapiform .  

Hvad vil de så sige at arbejde med dialogisk praksis? Er det terapi, og hvis 
det ikke er, hvad er det så? Er det jeg-støttende arbejde? Er det en form for 
pædagogisk relationsarbejde? Hvilket formål har samtalen? Er der muligt at 
tale om personlige vanskeligheder uden at kalde det for terapi? Eller er det 
lige dét? Og hvis det er, skal man have en særlig terapeutisk uddannelse for 
at udføre dette dialogiske arbejde?

Dialog som praksis  

En dialog er en praksis, der betyder: Praksis er noget basalt, man alminde-
ligvis gør, f .eks . at få det daglige liv til at fungere . Praksis kommer fra det 
grsæke ord pragm:, ”at udføre” . Det kan dreje sig om, at stå op om morgenen, 
spise morgenmad, følge børnene i børnehave, og derefter selv tage på 
arbejdet . Dette er et eksempel på en hverdagspraksis for en forælder . Der 
skal ikke nogen særlig teknik eller særlig viden til for at kunne udføre denne 
praksis . Det er noget de fleste forældre gør om morgenen . Denne praksisvi-
den erfares og opbygges gennem barndommen og danner grundlag for ens 
praksis som voksen . Når man som voksen gentager disse praksisser, får man 
sine egne erfaringer ved at gøre det, man er vokset op med .

Med dialog forholder det sig på den samme måde . Der er ikke en særlig 
teknik, eller nogle ”værktøjer”, som man siger nu om dage . Dialogen er 
nødvendig, for at kunne indgå i en relation med sine omgivelser, noget vi 
er født ind i . En erfaring, der danner grundlag for et mellemmenneskeligt 
liv, hvilket jeg har givet eksempel på i mit tidligere essay . Det betyder, at vi 
i en behandlingskontekst bliver nødt til at fokusere på de momenter, der 
indgår i en dialog for at få et godt behandlingsmæssigt resultat . Vi har som 
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behandlere et særligt ansvar for at dialogen bliver til . Vi kan let komme til 
at blive monologiske behandlere, hvis vi ikke er opmærksomme på, hvordan 
vi forholder os til den anden . Hvis klienten bliver et objekt, som vi prøver 
at lave om på, påvirke i en særlig retning, opdrage eller udsætte for pres, 
fjerner vi os fra det dialogiske perspektiv . Igen, det er ikke fordi, det ikke kan 
være nødvendigt med disse bestræbelser, hvis man indtager en monologisk 
position, men man skal være bevidst om, at det er dét, man er i gang med .  
Man skal være i overensstemmelse med klienten om hvor man sammen 
er på vej . Nogle vil dog have det synspunkt, at der ikke må være for meget 
af ”Jeg-det-relation” i en behandlings- eller pædagogisk kontekst, for at 
forandring skal blive mulig .  

Den finske psykolog Jaakko Seikkula og den amerikanske spædbarnsforsker 
og terapeut Daniel Stern har en vigtig pointe, når de taler om dialogens kraft . 
Det er ikke noget, der er så centralt, som at være i dialog med dem, vi holder 
af, dem vi ønsker at gøre en forskel med, og dem, som vi hjælper i nød . Og 
hvorfor det? Det enkel svar er, at vi fra fødselsøjeblikket bliver inviteret ind i 
en dialog, når vi bliver lagt i vores mors favn .”

Spædbarnet er hjælpeløst, og der er straks en forælder, der vil tage det i sin 
favn . Denne idé om dialog anser Seikkula og Stern som den vigtigste faktor i 
forhold til at kunne etablere en hjælpsom (eller terapeutisk) mellemmenne-
skelig dialog modsat de mere tillærte kommunikative kompetencer opnået 
gennem uddannelser . Det betyder ikke at tillærte kompetencer er ubetydeli-
ge, men at de er sekundære . 

Psykoterapiforskning viser, at der ikke er en terapimetode, der er bedre end 
nogen anden, men at de så kaldt uspecifikke faktorer4 er afgørende for det 
terapeutiske resultat . Det er evnen til at etablere kontakt, at kunne arbejde 
med realistiske mål, at være støttende og håbfuld . Denne form for kundskab 
kalder nogen gang for ”tavs viden” eller praktisk kundskab . Det er ikke 

4 Wampold, Bruce E . The great psychotherapy debate . Routledge
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defineret som en metode, til forskel fra eksplicit viden, der bygger på en 
sofistikeret teori som f .eks . kognitiv terapi .

At arbejde med dialog er altså at bruge disse uspecifike faktorer på en 
bevidst måde, da det i høj grad drejer sig om at være nærværende og aktivt 
opsøgende i sin praksis . Derfor er begreberne praksis, holdning eller tilgang 

at foretrække, da det dialogiske 
arbejde kan bedrives på mange 
forskellige måder, afhængig af 
person og situation, men hvor 
den personlige evne hos den 
professionelle er, at kunne bruge de 
overfornævnte  uspecifike faktorer 
på den mest hensigtsmæssige 
måde . Det betyder dog ikke, at man 
kan gøre som det passer en, eller 
bare man er et godt menneske, 
kan man arbejde dialogisk . Det 
skal mere til . At det ikke er en 
teknik, betyder ikke, at man ikke 
kan lære sig denne holdning, men 
læreprocessen er anderledes, noget 
den engelske psykoterapeut Peter 

Lomas har kaldt for ”Cultivating intution” .5 Vi har en medfødt evne til, at 
etablere kontakt, men denne evne kan bruges mere eller mindre hensigts-
mæssigt . Det er en af opgaverne i det professionelle arbejde med mennesker . 
Det bør gøres i et dialogisk perspektiv . 

5 Lomas, Peter . Cultivating intution . Aronson

At arbejde med dialog 
er altså at bruge disse 
uspecifike faktorer på en 
bevidst måde, da det i høj 
grad drejer sig om at være 
nærværende og aktivt 
opsøgende i sin praksis
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Nu går jeg videre til at beskrive de momenter, der karakteriserer den  
dialogiske position .

Hvad karakteriserer den dialogiske position  
i en samtale?      

Der er noget, der er særligt tiltalende i den dialogiske position . Noget, 
der gennemsyrer den dialogiske relation . Jeg fremhæver det med kursiver 
nedenfor . For det første: Dialog foregår i en relation mellem to personer. Der 
er også dialog mellem tre eller flere personer, men det vender jeg tilbage til, 
når jeg beskriver den polyfone dialog . 

Det er i en behandlingskontekst behandleren, der har det primære ansvar 
for initiativ til invitation, fordi det er et magtforhold, hvor den ene er 
hjælperen, og den anden er den, der søger hjælp .

At invitere til en dialog er at byde den anden velkommen ind i samtalen på 
en aktiv måde . Det er vigtigt, at måden at invitere på, ikke efterlader tvivl 
om et ærligt og oprigtigt ønske om at ville den anden . Det viser man med 
sin krop og hele sit væsen . Jeg vil undgå dikotomien verbal – ikke verbal 
kommunikation, da det er min påstand at al kommunikation foregår via 
kroppen . Det er ikke muligt at formulere sig uden om den, eller for at sige 
det anderledes, krop og sjæl er synkrone størrelser, to sider af den samme 
mønt .  

Det betyder, at man for det meste stiller et spørgsmål, med en forventning 
om, at få et svar . Dette svar forholder man sig tekstnært til . Det vil sige at 
man så langt som det er muligt, gentager den andens svar med hjælp af den 
andens sprog, ord og begreber, og beder denne om at uddybe svaret, fordi 
man udviser nysgerrighed og respekt for det, den anden har sagt . Man viser 
herved, at man har hørt, hvad den anden sagt . Det kan også være nok at 
sige ”aha”, ”hmmm”, ”OK”, etc . . Vi kan her huske Bakhtins (1895-1975, russisk 
litteraturteoretiker og sprogfilosof) ord om at ”hvert udsagn råber på svar” . 
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Intet skal hænge i luften u-responderet . At lytte aktivt er ikke en proces, hvor 
man kun bruger ørene, men man bruger også munden . Man spørger ind til 
det den anden siger, som man har hørt, måske også forstået . At høre-efter, er 
at lytte aktivt til de mulige åbninger til vigtige temaer, episoder, følelser 
eller erfaringer, der har betydning for personens liv, eller det som personer 
ønsker hjælp til .  

Udfordringer i dialogen

Allerede her, er der en situation, der nemt kan gå galt, hvis man er alt 
for koncentreret om at gøre det ”rigtige”, og begynder at tænke: ”Nu skal 
jeg gøre det dialogisk, jeg skal kun koncentrere mig om, etc” . Paradoksalt 
bliver den dialogiske bestræbelsen i stedet for til en Jeg-det-relation, hvor 
vi begynder at forholde os til den anden som en ting; en person, der skal 
gøres noget ved, eller at man selv skal opføre sig på en særlig korrekt måde . 
Det er noget, der altid kan ske, at man forlader den dialogisk position . Mit 
eksempel med Lene er et eksempel på det . Vi kan hele tiden løbe af sporet, 
uden at vi er opmærksomme på at det sker . Vi kan heller ikke ”kontrollere” 
og sikre os, at personen i den anden ende altid er tilstede i den dialogiske 
relation . Der kan opstå alle mulige situationer, der gør os uopmærksomme, 
får et kortere blackout eller bliver ramt af en fødselsmæssig resonans om 
en lignende svær oplevelse . Kunsten her er at komme tilbage på sporet, som 
jeg lykkedes med i eksemplet med hjælp fra Lenes reaktion . Den gav mig 
forståelse for hvad, der var sket . Her kunne jeg ”reparere” dialogen, og i et 
sådant øjeblik kan vore klienter opleve noget særligt, Noget som de særligt 
lægger mærke til og husker og som får en fundamental betydning for dem . 
Det var tilfældet for Lene, hvilket hun bekræftede, da vi afsluttede terapien .

At blive i den dialogiske position

Vi vender tilbage til dialogens elementer . At lytte aktivt, er at forholde sig til 
den andens fortælling. Her kan der lyttes efter initiativ som personens selv har 
taget, for at prøve at forholde sig anderledes til en problematisk situation . 
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Det kan dreje sig om at tale højt i stedet for at tie stille, gå aktivt ind i en 
situation i stedet for at undvige eller at svare på spørgsmål i stedet for at 
gentage ”det ved jeg ikke” . I en dialogisk form vil det sige, at behandleren 
er involveret i samtalen uden at have en særlig ide om, hvor man skal hen, 
eller prøver at få personens udsagn at passe ind i en særlig begrebsramme 
(uanset hvor god den er, eller at det er ens egen personlige præference, som 
f .eks . narrativ teori og praksis) . Som de mennesker vi er, har vi flere ting, der 
indgår i det mellemmenneskelige repertoire, der udmærker den dialogiske 
position . Foruden almindelig menneskelig varme, er empati nok det vigtig-
ste . Med empati mener jeg muligheden for at kunne forstå og sætte sig ind 
i den andens situation .  Det er ikke muligt at fuldstændigt identificere sig 
med den andens følelser, eller at overtage dem, men det er muligt at forstå, 
hvad det vil sige at have disse følelser i dennes situation . Vi som mennesker 
grundlæggende mere ens end uens . Den amerikanske psykoterapeut Harry 
Stack Sullivan (1892 – 1949) formulerede det” We are more human than 
otherwise” .6

Empati har mange betydninger . I et neurologisk perspektiv er det spejlneu-
roner .7 Vi er vokset op med en masse erfaringer om, at den anden eller de 
andre (vores forælder, søskende, kammerater mv) er en person/personer, der 
udviser de samme egenskaber som os selv . Det er en oplevelse af, at vi forstår 
hinanden med henblik på intention, præference, tænkning . Dvs . den adfærd 
vi viser overfor hinanden . Vi finder det genkendeligt, og vi kan identificere 
os med den anden . Vi kan spejle os, som det hedder nu . Vi spørger, og vi får 
svar, vi klager og vi får medhold, vi er kede af det og får trøst etc . Den anden 
gør det sammen med os, så vi må på en eller anden måde konkludere, at vi 
har de samme forudsætninger for at hensigtsmæssigt kunne leve sammen 
på en funktionel måde . Disse erfaringer indgår som naturlige elementer i en 
dialog . Det er noget, der yderligere understreger, at dialog ikke er en teknik .

6 Sullivan, S . H . Conceptions of modern psychiatry . The Norton Library

7 Baron-Cohen, S . Blind for den andres sind . Nyt Nordisk Forlag
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Andre begreber, der har betydning for dialogens 
mulighed

Med præfikset inter, kan vi finde flere begreber, der passer ind i det dialogiske 
vokabular . Inter-subjektiv betyder at der er to (eller flere) subjekter, der 
er involveret i relationen . Der er et lige subjekt- subjekt forhold, i stedet 
for subjekt- objekt forhold, som medvirker til en oplevelse af lighed og en 
ensartethed, som man har med og til hinanden . Når vi er lige, ligner vi 
hinanden, og har en ligeværdig erfaring . I dette øjeblik er grænserne mellem 
to personer udslettet, og vi bliver subjekter for hinanden . Sproget har svært 
ved at yde denne oplevelse retfærdighed, da den slags erfaring er ordløs .  
Oplevelsen er umiddelbar; dvs . uden verbal formidling . Vi behøver ikke ord 
for at bekræfte hinandens subjekt – subjekt-oplevelse, da den er så overbevi-
sende, at det ikke er nødvendigt, faktisk heller ikke muligt at formidle med 
sproget . Det der kommer tættest på, siger Stern, er ”tavs viden” . Dette øjeblik 
er oftest et kort tidsrum på nogle sekunder . Først bagefter kan oplevelsen 
kommunikeres med et sprog, der fortæller om oplevelsen . Da bliver den 
middelbar . Det er dét, der sker i mit eksempel med Lene, når jeg formidler 
min forståelse af situationen .

Et andet ord er inter-personel, som drejer sig om det, der foregår på et socialt 
niveau . Det er de erfaringer, vi får som individer i det daglige liv . Det er det, 
Georg Herbert Mead (1863 - 1931) kalder jeg selv i relation til mig selv.8 Dette 
selv eksisterer ikke uafhængigt af omverden, men er altid en del af den .

Endnu et ord, der kan skabe forståelsesmæssige problemer er autentisk. Dette 
ord er med forkærlighed blevet brugt som en form for oplevelse, der er af 
absolut højeste klasse indenfor oplevelsesorienteret psykoterapi . Min let 
ironiske måde at omtale begrebet på her, afspejler, at det meget nemt bliver 
et ord, der som en kliche beskriver noget, der til forskel fra f .eks . fornuftigt, 
logisk, uægte eller kunstigt bliver nedvurderet . Dikotomien hjerte versus 
hjerne, følelse versus fornuft . I det ligger der, at det, der er autentisk, er selve 

8 Mead . G .H . Sindet, selvet og samfundet . Akademisk Forlag
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kernen i mennesket .9 Jeg finder dette uheldigt, da ideen om autencitet ikke 
har noget som helst med den ovenstående diskurs at gøre . At være autentisk 
er at være oprindelig, ikke noget højt ”nirvanalignedene” stadium, som man 
kan arbejde sig til at opnå, eller nå ind til . At opleve sig selv (hvad det nu er), 
skaber forståelsesmæssige og semantiske problemer, da det er noget, der 
ikke så ofte sker, da vi bliver forstyrrede af alt muligt omkring os . 

Jeg havde en oplevelse, da jeg var ganske lille, måske 5-6 år, hvor jeg plud-
selig oplevede at have lige denne oplevelse af, at jeg levede i nuet . Ganske 
hurtigt forsvandt oplevelsen, og jeg kunne gå et helt år for at prøve at huske 
hvad, det dér nu var, det der som jeg så særligt havde oplevet, men glemt, 
og ikke havde ord for . Pludseligt kom det igen, og jeg viste lige præcis, hvad 
det var, for at så igen glemme det . Dette foregår stadig i mit liv, og lige nu, 
når jeg skriver dette, husker jeg det, og oplever det igen . Om tre timer har 
jeg glemt det igen . Det er det, jeg kalder autencitet . Det vil også være et 
grammatisk problem, når man siger at man er autentisk, som om at det er 
en egenskab . Jeg tror snarere, at det er en navneord, hvilket mit eksempel 
forhåbentlig viser .  

Hvis vi nu vender tilbage til det dialogiske, kan det at opleve noget auten-
tisk, være en metafor for hvad det indebærer at befinde sig i en dialogisk 
relation . Man er der, uanset hvad . Vores opgave som behandler er,  at være 
opmærksom på, at skabe forudsætning for, at den anden i dialogen føler 
sig set, hørt, og forstået, eller med dette ord, føler autencitet i relationen 
Det er en vigtig  fænomenologisk pointe, at  den anden i en jeg-du-relation 
ikke oplever sig som adskilt fra verden . Dvs . at i denne kontekst er vi som 
behandlere i en dialog altid en del af relationen, og den anden er også en del 
af den . Man kan ikke eksistere uden om verden . Den britiske psykoanalytiker 
Winnicott formulerede det med ordene: ”there is nothing as a baby, there is 
always a baby and its mother .10

9 Buddig, M & Marit Kristine Dalsgaard . Ind til kernen . Akademisk Forlag

10 Winnicott, D .W . The maturational environment processes and the facilitating 
environment . Hogarth Press
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Eksempler på forskellige praksisser i et dialogisk 
perspektiv

Afslutningsvis vil jeg pege på nogle konkrete eksempler på dialogisk 
arbejde, uden at gå nærmere ind i disse praksisser . Det første eksempel er 
det reflekterende team, eller snarere reflekterende processer . Tom Andersen 
(1936 - 2007), som må betegnes 
som manden bag denne form for 
teamarbejde, tror jeg ikke trænger 
til nærmere præsentation .11 Jeg vil 
fremhæve et element i det reflek-
sive arbejde, nemlig den indre 
dialog . Ved siden af den dialog, 
man har med sin klient, foregår 
der mere eller mindre hele tiden 
en indre dialog . Man taler også 
med sig selv om det, der foregår 
i samtalen med den anden . Man 
har et refleksivt forhold til sig selv 
om det, der sker mellem sig selv og 
klienten . De to parter kommuni-
kerer med hinanden på forskellige 
måder . Man lytter, mærker efter, 
prøver at forstå, undrer sig . Alt i forhold til det sker i øjeblikket, er en dialog, 
der er i gang . De tanker og følelser, man bliver opmærksom på i både den 
ydre og den indre dialog, er i dialog med hinanden . Ikke samtidigt, men 
skiftevis . Man kan tie med sine refleksioner eller give dem videre . Man kan 
fortælle for at vise sit engagement og fortælle om baggrunden for spørgs-
målet eller spørgsmålene . 

Det refleksive moment er en væsentlig del af ”Åben Dialog”, på den 
måde Jaakko Seikkula har formuleret det i sine bøger om at arbejde med 

11 Andersen, Tom . Reflekterende processer . Dansk Psykologisk Forlag
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er er en dialog i gang.
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netværkssamtaler .12 ”Åben Dialog” karakteriseres i denne praksisform af, 
at der ikke er en fast dagsorden til mødet mellem det personlige og det 
professionelle netværk . I stedet for bestræber man sig på at åbne for mange 
dialoger på selve mødet . Disse dialoger opstår som en konsekvens af invita-
tionen til at deltage med sine tanker, følelser og erfaringer om den aktuelle 
situation, der er bagrunden at mødes i et netværksmøde . Seikkula mente, da 
han begyndte at arbejde med netværksmøder, at samtalerne minende om 
det, Bakhtin beskrev som polyfone dialoger: dialoger som går på kryds og 
tværs mellem deltagerne, og som gennem sin form bliver ved med at gene-
rere nye dialoger . Særligt opstår der nye samtaler og et nyt sprog på grænsen. 
Når det professionelle netværks diskurs møder det personlige, opstår nye 
dialoger på grænsen mellem den to sprogformer, der genererer ny viden, 
forståelse og nye handleforslag . Dette er kun en kort beskrivelse, som man 
kan læse mere om i Seikkulas beskrivelser af dialogerne i netværksmødet . 
Seikkulas primære pointe er, at det altid er dialogen, der er forudsætning for 
at udvikling kan ske . Dialog er, etisk at forholde sig til sine medmennesker 
med total anerkendelse af den andens anderledeshed . Ikke som noget mo-
raliserende, men for at understrege respekten for det andet menneske, man 
møder i sit arbejde, vel vidende om den ulighed i magtforholdet til dem, der 
har behov for vores hjælp, støtte og assistance .

Jeg vil sidst give et eksempel på hvor vigtig dialogen er, når man taler med 
børn . Dette er meget godt beskrevet af den norske psykolog Haldor Øvreeide 
i sin bog ”Samtaler med børn”.13 Øvreeide skriver om, hvor nødvendig en dia-
log er, for at et barn skal stole på, at den voksne vil barnet det bedste . Med 
dialog mener han, at alle - og dermed også børn - har potentiale til at indgå 
i samspil med andre . Det er ”naturlige og almenmenneskelige dialogegen-
skaber” . (side 17) . Øvreeide er særligt opmærksom på det utrygge barnets 
forudsætninger for at indgå i en samarbejdsrelation, og plæderer for at være 
bevist om sine reaktioner i samtalen . Den måde man inviterer til dialog, skal 

12 Seikkula, J .  Åben dialog og netværksmøde . Hans Reitzels Forlag

13 Øvreeide, Haldor: At tale med børn . Hans Reitzels Forlag

Systemisk Narrativt Forum · Nr. 1/2020 25



altid indeholde et moment af respekt for barnets potentiale, og det er den 
voksnes opgave at gøre det muligt for  at dette potentiale kan træde frem 
som barnets egen evne til at fortælle om sine erfaringer . Samtidigt skal den 
voksne være klar til at fortælle om relevante ting om barnets situation, som 
barnet ikke har viden om . Den voksne skal på en måde vise vejen, og samti-
dig respektere barnets ønske, og følge barnet på dets fortrukne vej . Dette er 
muligt, hvis den voksne hele tiden er opmærksom på at tale på en måde, så 
at barnet kan genkende sig selv i den voksnes kommunikation med og om 
barnet . Metakommunikation er således ikke nok, når man taler med børn, 
men en forudsætning for at barnet skal udvikles og støttes i sin udvikling .  

Afslutning med lidt tips og tricks

Jeg vil afslutningsvis opsummere med ideer om, hvad der er godt at gøre, 
når man vil skærpe sin opmærksomhed på, hvad det vil sige at arbejde i 
et dialogisk perspektiv . Jeg kalder det for tips og tricks for at understrege, 
at det ikke er en manual til dialogisk arbejde, men hjælp at fastholde det 
dialogiske perspektiv .

 Anerkend og responder på alt der bliver sagt, uanset hvem der siger 
det, eller hvad der bliver sagt . F .eks . Hmm, spørg, kropslig bekræftelse .

 Spørg ind til detaljer eller episoder med tre-fire spørgsmål, sådan at 
det bliver lidt tydeligere for alle .

 Nøjes ikke med kvalitativt bedømmende udsagn som f .eks . godt, 
dårligt, fint, dejligt . Vi tror, vi forstår, men det gør vi ikke, før vi har 
fået at vide: godt / dårligt på hvilken måde, fint hvordan, hvor dejligt 
var det? 

 Undgå dualistiske spørgsmål: Eks . Er det det eller det? Give flere 
alternativer . Har du gjort A eller har du overvejet B eller noget helt 
andet, som jeg ikke kan komme i tanker om? Følg op på svaret og bed 
om en begrundelse: Hvorfor er A ikke et godt alternativ, og hvad kan 
du så tænke dig i stedet for? Husk at alle svar giver ”bonus” . Uanset 
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hvilket svar man får, er der altid muligheder for at bruge det i det 
næste spørgsmål .

 Der er altid en god grund til, at mennesker gør det, de gør, og hvis vi 
ikke ved hvorfor, kommer vi nemt til at dømme personen, hvis der 
noget, vi synes, er uhensigtsmæssigt . Dømme betyder her det, som 
fordomme handler om: Vi laver en vurdering eller en konklusion, 
uden at vi reelt ved, hvad det skyldes . Vi bygger vores påstande på 
en viden et andet sted fra, nemlig fra et 3 . persons perspektiv . Prøv 
at gå fra 3 . persons perspektiv til 1 . persons perspektiv . F .eks: Du kan 
se, at personen ikke gør, som der bliver sagt, og det lyder i dine ører 
ikke så godt . Hvis du nu prøver at sætte dig ind i, hvordan det er at 
være denne person i denne situation, giver det måske en mulighed for 
at få et andet perspektiv på, hvorfor personen gør, som han gør, og 
som du kan bruge i samtalen . Dette giver mulighed for at stille andre 
spørgsmål end dem, som  skal bekræfte det, vi ved i forvejen . Dette 
kan gøres både som en indre eller ydre dialog .

 Brug erfarings- og tekstnært sprog, eks . de samme ord som personen 
bruger . Spørg efter ord som beskriver, hvordan det er eller føles at 
være personen . Undgå tekniske synonymer eller klicheer . Her må jeg 
minde om det ofte citerede indianske ordsprog:  ”Hvis man skal lære 
et menneske at kende, må man gå i dennes mokkasiner i 10 dage” .

 Nogle gange er det en god ide ikke at svare ja eller nej på spørgsmål, 
som kan placere dig i en vanskelig situation (f .eks . at love noget, du 
ikke har nogen mulighed for at holde, eller et svar, der giver falsk 
håb) . Formålet er her at svare på spørgsmålet, ikke afvise det, og heller 
ikke positionere sig som et orakel, der kan svare på alt . Inviter den 
anden til at reflektere over svaret, sådan at svaret bliver noget, man 
kan forholde sig til, ikke adlyde som et godt råd . Eksempler kan være: 
”Tror du at jeg kommer at blive rask?” ”Har jeg borderline?” Et svar 
som i stedet for skaber refleksion, kan være: ”Før jeg kan svare på det, 
bliver jeg nødt til at vide, hvad du mener med rask/bordeline, jeg har 
behov for at lære dig bedre at kende, vi har behov for mere tid for at 
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kunne svare på spørgsmålet” . ”Måske, men hvad er det, der får dig at 
tro, at det er lige dette?” Lad samtalen invitere til refleksion, som gør 
det muligt at selv finde frem til svaret på lang sigt, eller at få talt om 
det, som måske bekymrer personen .

 Obs!  Det betyder ikke, at man overgiver ansvaret eller svarer med 
denne type spørgsmål: ”Hvad tror/synes du selv?”

 I skal sammen finde frem til svaret .

 Brug din intuition, lyt til din krop og formuler spørgsmål  ud fra dine 
indtryk, i stedet for at postulere sandheder, der ikke er relevante for 
personen, du sidder over for uanset hvor god, du synes, din ide er . 
De kropslige udtryk kommer oftest før, man har tænkt tanken om 
indholdet . 

 Tal spekulativt og få dine ideer afprøvet som hypoteser, så er det 
nemmere at smide ikkerelevante tanker ud . ”Jeg er ikke så sikker på, at 
jeg forstår, hvad du mener . Kan du sige lidt mere, sådan at jeg kan få 
et fyldigere billede af situationen”?

Her er områder eller temaer på et relationelt niveau, som man være særligt 
opmærksom på

 Hvor er der varme og energi i samtalen?

 Følelser og tanker som opstår mellem parterne undervejs  

 Stemning

 Kontakt

 Invitation til nysgerrighed og undring

 Man ser en åbning i et område, de kan være følsomt at berøre

 Fra det generelle til det specifikke

 Fra det globale til det lokale: fra vores samfund til min familie 
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Samtaler med 
unge pårørende

Anmeldelse af

EG HAR SAGT JA til at anmelde Ingelise Nordenhofs 
seneste bog . Ingelise Nordenhof er socionom, og har 
familieterapi- og narrativ uddannelse . Hun har i mange 
år være knyttet til Børn- og Ungdomspsykiatrien med 

diverse opgaver, blandt andet som underviser . Her har hun også 
haft samtalegrupper med unge, såvel som i egen praksis i Roskilde . 
Ingelise Nordhof har tidligere skrevet tre bøger og medvirket i to 
andre, og jeg har ikke læst de tidligere bøger, derfor kan jeg ikke 
sammenligne Samtaler med unge pårørende med de andre . Dog mener 
jeg, at man tydeligt kan mærke i denne bog, at vi har at gøre med en 

J

BOGANMELDELSE

Mats Widsell

Anmeldt af 

AF INGELISE NORDENHOF,  

AKADEMISK FORLAG
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person, der skriver med en drevet stil, der afspejler en kyndig forfatter, og 
en professionel, der kan sit erhverv, men også en, der undervejs udvikler nye 
ideer og praksisser . Ingelise Nordenhof har fået hjælp af psykologstuderende 
Mathilde Zwinge, der er blevet introduceret til interviewguiden der er brugt 
i bogen, da hun deltog i Ingelise Nordenhofs interviews, og har derefter 
selv lavet et interview, og er medforfatter til to kapitler i bogen . Den norske 
psykolog Haldor Øvreeide har skrevet forord, der emmer af hans viden om 
de vilkår, som disse unge lever under .

At få denne bog i hånden, og anmelde en så rig bog, er som at få Gyldendals 
lexikon til anmeldelse . Hvordan skal man gå til en sådan opgave? Skal man 
læse alle kapitel, skal man særligt fordybe sig i noget der har ekstra interesse 
for en selv eller andre fagpersoner, er der ting der særligt skal refereres til 
af nødvendighed, som for eksempel statistisk information om mængde, 
størrelse, kategori eller fremtidlige udsigter? Jeg tror at ordet betragtelse er 
et bedre ord end anmeldelse, og jeg vil fortælle hvad jeg hæfter mig ved i 
bogen .

Jeg har haft et personligt motiv til denne betragtelse, da jeg selv som barn 
tilhørte kategorien pårørende . Når jeg tænker på denne bogs indhold, og det 
arbejde som forfatteren har udført med de 25 unge der er repræsenteret i 
bogen, ville jeg ønske, at jeg selv havde mødet en ”Ingelise Nordenhof-figur”, 
der havde kunnet hjælpe mig . Fraværet af en sådan erfaring for mig, har 
gjort at jeg har valgt at arbejde med dem der selv har problemerne, fordi jeg 
personligt ikke syntes, at jeg kunne hjælpe de pårørende på en tilpas god 
måde . Jeg måtte begrænse mig til familieterapi og netværksarbejde . Jeg har 
ikke haft en Ingelise Nordenhof-rollemodel, eller fået den nødvendige viden, 
for at være kompetent eller kvalificeret til et specifikt pårørende arbejde, 
som bogen så fint illustrerer . Der var ikke nogen samtalegruppe, hvor jeg 
kunne dele mine erfaringer, eller få lytte til andres erfaringer .  Det må jeg 
nok sige, at jeg har fået nu, et helt katalog af fortællinger, viden, statistik, 
kendskab til loven mv . om dette så vigtige arbejde, som jeg kan bruge resten 
af mit arbejdsliv . 
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I min hånd har jeg en bog der hvis jeg kigger i indholdsfortegnelsen, rum-
mer kapitler om de forskellige pårørendegrupper, hvad det vil sige at være 
pårørende, hvordan man finder mening i en sådan tilhørsforhold og hvor 
man finder støttende relationer . For os behandlere får vi også et hav af ideer 
til hvordan man praktisk kan hjælpe de unge i institutioner, i forskellige 
former for samtaler, hvad man særligt skal bemærke når det gælder behov, 
timing, hvad som er særligt hjælpsomt i samtalen, og hvordan man kan 
arbejde med familiesamtaler .

Vi møder Bertram Nina, Natasha, Sandra og et hav af unge mennesker, der 
har tilfælles at de er pårørende til forældre med enten psykiske lidelser, 
kræftsygdomme, indsatte i fængsler, Alzheimers sydom, eller handicaps, 

som f .eks . nedsat hørelse . Her er en 
vigtig point, som vi får så mange 
af, nemlig at udover risikoen for 
stigmatisering af forælderen, er der 
også en risiko for at den unge bliver 
stigmatiseret . Eksempelvis gives 
der gives eksempler på unge i en 
gruppe for pårørende til forældre 
med psykiske lidelser . På trods af 
det, de unge har tilfælles, er de mere 
forskellige, sådan at de faktisk hver 
for sig kunne tilhøre en anden slags 
pårørendegruppe . Erfaringsmæssigt 
har de meget tilfælles, men måske har 
nogle af dem helt særlige erfaringer 
som majoriteten i gruppen ikke har, og 

følsesmæssigt er der stor forskel fra person til person, afhængig af lidelsen 
som forælderen har, tidspunkter i livet hvor lidelsen debuteret, hvordan 
familiestrukturen ser ud etc . Derfor skal man ikke som udgangspunkt tænke 
at alle, som har psykisk syge forældre, har samme behov for støtte . Omvendt 
er der så lidt forståelse for unges situation overordnet fra samfundet side, at 

For os behandlere 
får vi også et hav 
af ideer til hvordan 
man praktisk kan 
hjælpe de unge ...
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det ofte er svært at få en rimelig støtte . I stedet for, forventes det, at de unge 
selv skal bidrage med støtte til forældrene . Nordenhof giver et eksempel på 
hvordan en ansøgning om praktisk hjælp i hjemmet er blevet afvist med den 
begrundelse, at der er et barn i familien (10 år) . Så kan vi undre os over hvor 
vores velfærdssamfund er på vej hen! Også Bahar, datter til en PTSD-ramt 
far, har mange kloge ting at sige . Og hvorfor skulle hun ikke have det? Der 
er måske ikke så mange som spørger disse børn om hvordan de har det, når 
vores famøse Ghetto-pakke skal løse alle sociale problemer, med traumati-
serede flytninger der ikke holder til at være stabile ”danske” forældre . Det er 
let at skyde (!) skylden på invandrerbanden, men for at parafrasere Holberg, 
”alle siger at vi skyder på hinanden, men ingen spørger hvorfor” . Jo, Ingelise 
Nordenhof gør, så nu er der ingen undskyldning for os at lade være . 

Til stor hjælp har Ingelise Nordenhof haft alle de unge pårørende hun har 
interviewet eller haft i samtalegrupper . Hun har lavet semistruktureet 
interviews med unge hun i forvejen har i sit terapeutiske netværk . Her er 
min eneste kritiske bemærkning, eller snarere, noget jeg er meget nysgerrig 
efter, og det er, at jeg gerne ville have set hvilke spørgsmål, som hendes 
interviewguide består af . Det siger jeg, fordi hendes informanter i sine svar, 
fortæller om den ene vigtige erfaringen efter den anden, og hvis man gør 
det, har man dels haft tillid til interviewene, og dels er nok spørgsmålene 
af en sådan karaktær, at de inviterer de unge til at fortælle så udførligt om 
deres erfaringer . Hver side har cirka 1 til 3 citater på 7 til 10 linjer . Enten 
introducerer Ingelise Nordenhof det tema som citaterne handler om, eller 
også kommenterer hun citaterne med en masse information om de forskel-
lige udsagn . 

Hun har sin viden fra sit arbejde som socialrådgiver, om sociale forhold, 
de problemer familier har, da de er ramt af sygdom, anden nyttig viden om 
forudsætning for at udvikles under stramme forhold, og indsigt i de dilem-
maer de pårørende lever i: at på den ene side have en stærk kærlig forbin-
delse til sine voksne, samtidigt med de traumer, der bliver påført den unge, 
da de svigtes svært undervejs af de personer de burde have sin tillid til . For 
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eksempel er erfaringer fra unge pårørende til forældre med alkoholproblem 
præget af det typiske mønster vi genkender fra disse personers fortællinger 
om skyld og kontrolbehov . 

Når man læser en bog man kan identificere sig med, sidder man og slår 
ud med armene, og siger ”Lige præcise!” . Når man læser Samtaler med unge, 
sætter man sig op, og siger ”Nåh, 
for søren, kan det også være på den 
måde?” Der er meget information 
man får for pengene i denne bog!

Jeg kan ikke forstille mig nogen 
gruppe behandlere, sagsbehandler 
eller anden faggruppe der ikke kan 
have gavn af denne bog, det skulle 
muligvis være dem der arbejder 
med eremitter, men dem er der 
ikke så mange af, i hvert fald ikke 
i Danmark . Jeg mener derfor at 
denne bog burde være obligatorisk 
pensum  på alle uddannelser og  for 
folk der kommer til at arbejde i den 
offentlige sektor, hvor de fleste bor-
ger, der har sygdom, problemer og som har behov af støtte eller behandling . 
Køb bogen, nøjes ikke med at låne den på biblioteket i fire uger (eller gør det 
først før du køber bogen, vi skal jo også støtte vores biblioteker) . Denne bog 
varer livet ud . 

Når man læser 
Samtaler med unge, 
sætter man sig op, 
og siger ”Nåh, for 
søren, kan det også 
være på den måde?”
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POH LIN er en australsk socialarbejder, som 
det sidste årti har været involveret i narrative 
praksisser i flere lande og i flere kontekster. Hun 
har også givet traumebehandlinger på Chrismas 
Island i perioden 2011 til 2014, og hun  fortsatte 
sit arbejde med mennesker, der søger asyl 
gennem et kollaborativt filmprojekt (2014-2017). 
Poh Lin er sammen med andre optaget af kreativt 
at forske i alternative metoder som respons på 
traumer, uretfærdighed og de måder hvorpå de 
magtmetoder, der betyder at mennesker, familier 
og fællesskaber begrænses i deres muligheder 
for at leve og udtrykke sig på måder, som 
afspejler deres værdier og forpligtelser. 

Poh Lin er nysgerrig på at undersøge de mindst 
synlige metoder, som ses sammen med 
nøgleideerne i den narrative praksis. Hun er 
også interesseret i at krydse grænserne mellem 
de forskellige former for praksiser og bruge 
forskellige metoder til at fortælle historier. 
Poh Lin bor i Frankrig og arbejder for øjeblikket 
freelance i flere forskellige lande og kontekster. 
Hun arbejder med supervision træning, 
konsultation og terapeutiske samtaler. 

poh@narrativeimaginings.com
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Narrative 
samtaler 
sammen med tolke

En lokalt opstået outsider-wittness praksis

Poh Lin Lee
AF

Oversat af Klavs Lindequist
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ER VAR EN USIKKER prikken under overfladen af min hud . 
Jeg husker, at jeg rykkede i stolen for at fatte mig . Følelsen 
begyndte ikke, da Sohayla fortalte mig om den vold, hendes 
mand udsatte hende for . Den begyndte heller ikke, da Sohayla 
delte, hvor svært det var at passe på sine børn og finde et sted 

i sikkerhed væk fra sin mand i flygtningelejren . Det begyndte, da Mahla, 
som tolkede Persisk/Engelsk lige den dag, midt i sessionen vendte sig mod 
mig og bad om oplysninger og vold i hjemmet for en ven, som også var i en 
usikker situation . 

Jeg kan huske, at Sohayla kiggede omhyggeligt på mig, og måske prøvede at 
følge, hvad der skete nu da samtalen var skiftet til et område, hun ikke var 
en del af og foregik på et sprog, hun ikke forstod . Jeg husker at den prik-
kende følelse spredte sig, mens jeg følte at Mahla og jeg kom i fokus . Dette 

Resumé
I EN KONTEKST af at rådgive mennesker, der tilbageholdes i 
immigrationsfængsel (flygtningelejr) vil denne artikel forsøge at 
undersøge de muligheder og de dilemmaer, der opstår når man 
inviterer mennesker, som optræder som tolke, til at indtage en 
anden position; nemlig som meningsfulde vidner for asylansøgeres 
fortællinger om en  foretrukken identitet. Disse øjeblikke af 
bevidning, som, når det bliver tilbudt på måder som tager hensyn 
til det komplekse og det dynamiske i kultur, køn, klasse, etnicitet, 
seksualitet, uddannelse, kunnen og alder, kan medvirke til at ære og 
fortykke asylansøgeres alternative fortællinger og den mere robuste 
identitet, som finder andre måder at reagere på de utallige og stadige 
uretfærdigheder. Denne artikel tilbyder ideer til en synlig solidaritet 
mellem mennesker, der søger asyl og mennesker, der er tolke. 

D
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kunne betyde, at den meget skrøbelige og omhyggeligt opbyggede samar-
bejdsrelation, som vi havde skabt over flere samtaler, blev afbrudt . Jeg havde 
brug for en passende respons, men jeg vidste ikke hvilken, det kunne være . 

På tidspunkter som dette, hvor vi føler os udfordrede og uden en klar vej, 
bruger vi alt det, vi har lært, erfaret, set og tænkt for at kunne improvisere . 
Selvom vi ikke ved, hvor vore improviationer vil føre os hen, bliver vore 
grundlæggende værdier og etik et kompas, som kan guide os i vore prøvende 
skridt . 

Ved denne lejlighed, blev min respons skærpet af min bekymring over, at 
Mahla og jeg nu var i centrum i samtalen og, set fra mit perspektiv, var der 
fare for at Sohayla blev isoleret . I min respons ønskede jeg at give begge 
kvinder en omsorg, der var etisk i orden . Jeg ønskede mere at placere mig 
selv som et medlem af dette undersøgelsesteam, end som dets leder; mere 
at være på udkik efter insider informationer end at give fortrin til professi-
onelle ideer . Med alle disse ideer, der fløj rundt, inviterede jeg Mahla til at 
være vidne til Sohayla’s fortælling og til hendes viden og færdigheder .

Mens Mahla kiggede på mig, idet hun ventede på et svar på hendes anmod-
ning om information, og Sohayla ventede på en forklaring på, hvad der lige 
var sket, lykkedes det mig at svare: ”Sohayla, mens vi talte sammen, tror jeg, 
at noget i din fortælling mindede Mahla om en specifik ven, som hun holder 
af . Er du ikke enig i det, Mahla? Sohayla kiggede nysgerrigt på Mahla, da hun 
nikkede . Mens fokus ændrede sig og kom væk fra mig og tilbage til Sohayla 
og Mahla, stilnede den prikkende følelse under huden en smule af . 

”Mahla spurgte om vold i hjemmet, fordi hun måske også håbede på at 
kunne tage hjælpsomme ideer med sig til sin ven .”

Igen tjekkede jeg med Mahla, da jeg sagde dette og blev lettet, da jeg så, 
Mahla nikkede . Jeg fik et glimt af, hvordan denne samtale kunne udfolde sig, 
så begge kvinder kunne bidrage med noget til hinanden . Med en smule mere 
selvtillid foreslog jeg, at Sohayla måske ville dele nogle af sine erfaringer 
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med at modstå vold og opfindsomt finde sikkerhed . Vi blev enige om, at jeg 
skulle spørge Mahla om, hvad hun især lagde mærke til i Sohaylas fortæl-
ling, og hvordan hun kunne tage disse ideer med til sine venner .

Selvom begge kvinder var så venlige til at prøve det af, efterfulgtes det ikke 
af en glidende samtale . Jeg måtte mange gange gå tilbage, trække spørgsmå-
let tilbage og stille det på en anden måde . Ved en lejlighed måtte jeg tilstå, 
at jeg ikke kunne følge med og var fortabt med mine spørgsmål . Der var no-
get i den etik og de værdier, som fulgte os i denne bestræbelse, der kompen-
serede for mine hastigt improviserede (outsider-witness) bevidningsspørgs-
mål . Ved at fastholde gennemsigtighed når vi stødte på bump og blindgyder, 
blev disse mødt med godt humør og en følelse af fælles anstrengelse . Jeg fik 
ikke den der prikkende fornemmelse under min hud igen . Som jeg opfattede 
det, var vi 3 kvinder som delte et problem med vold som påvirkede os alle 3 
på forskellige måde . Vi var alle tilstede i det sammen, og det var klart, at det 
kaldte på et fælles svar .

Ved at invitere den person, der tolkede den terapeutiske samtale, til at indta-
ge en ny position som et meningsfuldt vidne, prøvede jeg at forlade den 
model, hvor en ”syg” person får hjælp fra en ”ekspert” gennem en ”neutral” 
tolk . Jeg opdagede også, som ”terapeut”, at jeg fik en anderledes position i 
arbejdet . 

Kontekst

Når man bliver eskorteret væk fra vandet omkring Australien til Chris-
mas Island af den australske flåde, og når man bliver placeret på en af to 
flygtningelejre på Chrismas Island, markerer det enden på en lang og ofte 
forræderisk rejse, som har været fysisk og psykisk krævende . Det markerer 
også starten på en ny rejse gennem det australske tilbageholdelses- og 
immigrationsnetværk . Denne del af rejsen er karakteriseret ved begrænset 
bevægelse, konstant politisk pres på at vende tilbage til ens eget hjemland, 
de veldokumenterede og hurtigt voksende mentale bekymringer, som 
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kommer fra uendelig tilbageholdelse (Coffey, Kaplan, Sampson & Tucci, 
2010) og den håbløshed og fortvivlelse, som formes af omstændighederne 
med vedvarende traume (Sehwail ,2014) . Det trauma, som jeg taler om her, 
handler om diverse oplevelser med anklager, fordrivelse og mange tab af 
rettigheder, mennesker, land og personlige ejendele . Det inkluderer, det 
traume der er forbundet med rejsen for at nå Australien og det igangvæ-
rende traume ved at være tilbageholdt, som fratager mennesker, familier og 
fællesskaber deres ære og selvbestemmelse . 

Mennesker, der tolker

Når man skal rådgive mennesker, der bliver tilbageholdt i flygtningecentre, 
skal man arbejde side om side med tolke . Som rådgivningsfirma får vi ikke 
muligheden for selv at ønske en bestemt tolk; men vi må dog ønske en tolk 
af et bestemt køn, eller en tolk som kan imødekomme særlige behov med 
hensyn til sprog eller dialekt . Der er ofte en forskellig tolk til hver samtale 
med et menneske, der søger asyl .  
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På Chrismas Island bliver tolke ansat på korte kontrakter og deler deres tid 
mellem alle medarbejdere . På en dag, kan de arbejde med sundhedspersona-
let i flygtningelejren, afdelingen for immigrationsarbejdere, politiet, flygt-
ningelejrens operatører og den eksterne rådgivningsservice . Der er drama-
tiske forskelle på samtalerne og de mangfoldige agendaer . Tolkene er vidner 
til, at asylansøgerne deler deres forskellige fortællinger om deres liv på 
måder, der har forskellige virkninger og konsekvenser . Det kan være typen af 
støtten de modtager, lægehjælp, om de vil kunne bo hos familiemedlemmer, 

Christmas Island Immigration Detention Centre
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om de får adgang til advokatbistand, om deres krav vil blive efterprøvet, 
eller de vil stå overfor, at blive deporteret ufrivilligt . 

Tolke kommer ofte fra de samme eller lignende kulturelle og sproglige 
baggrunde som de, der søger asyl . Nogle tolke er selv flygtet fra anklager . 
De er nogle gange udsat for de samme erfaringer omkring diskrimination i 
Australien og, mere specifikt, i tilbageholdelseskonteksten . Disse tilstande 
har indflydelse på, hvordan vi går ind i samtaler, der involverer tolke . 

Nogle gange er der en følelse af, at man er nødt til at reagere på de utallige 
uretfærdigheder, som mange bliver udsat for . Ydermere skal tolke arbejde 
indenfor skrappe retningslinjer, som begrænser kontakten med ”klienter” 
ud over de formelle sessioner . Selvom jeg forstår, at disse guidelines er 
baseret på forestillinger om ”professionel praksis”, kan jeg ikke lade være 
med at undre mig over om den ”professionelle” adskillelse mellem de, der 
tolker, og de som søger asyl ikke er en afspejling af en mistanke om, at der 
kan dannes mulige alliancer – en bekymring om, at der opmuntres til en 
følelse af samhørighed eller fællesskab . Dette inviterer os til at overveje 
Vikki Reynolds spørgsmål: ”Hvordan kan vi holde fast ved solidariteten i 
politiske kontekster, som sætter os op mod hinanden? (Reynolds & Polanco, 
2012, s 19) .

Mangeartede, vedvarende uretfærdigheder

Vores samlede viden om trauma er vokset pga . den viden, som mennesker 
i de dele af verden, som har været berørt at konflikter og fjendskab, har 
udviklet . Når man overvejer måder at give hjælp til mennesker, der søger 
asyl, kan det være hjælpsomt at overveje 3 betydningsfulde forståelser af 
trauma: Trauma som mangeartet, trauma som igangværende og trauma som 
noget, som folk modstår . På trods af nytten af disse forståelser, kan vi også 
stille spørgsmål til, om folks erfaringer er traumer og måske i stedet overve-
je forståelser i forhold til social uretfærdighed og menneskerettigheder . 
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Når vi taler om mennesker, der søger asyl og som tvunget holdes i flygtnin-
gelejre, må vi forstå trauma som resultat af mange forskellige erfaringer . 
Det er forskelligt fra den traditionelle forestilling om, at PTSD stammer fra 
en enkelt episode . Vi må også forstå et trauma som igangværende, ikke som 
noget der er sket i fortiden . 

Det som vores folk oplever er ikke ”Post-Traumatic Stress Disorder” . Trau-
met er ikke overstået og ikke ”post”, men det fortsætter . Vi må arbejde med 
det, som vi kalder ”Continuing (Fortsat) Traumatic Stress Disorder (CTSD) . 
Mere end 80% af vore klienter er plaget af mange forskellige traumer . Det 
er ikke en traumatisk hændelse, de har oplevet, og som de prøver at komme 

sig over . For mange mennesker og 
familier er der episoder hele tiden, 
hvis ikke dagligt, som minder dem 
om fortidens traumer (Sehwail, 
2014, s .8)

Som Dr . Rita Giacaman (2014) så 
smukt har understreget, er det 
dominerende vestlige svar på trauma 
diagnosticering og medicinering . 
Når man taler om forskellige, 
igangværende traumer, reducerer 
”diagnosen og behandling” ofte 
betydningen af menneskers forbin-
delse til lokale, kulturelle og familie-
traditioner, som ellers netop hjælper 
dem med holde ud og stå imod . 

For asylansøgere er ideen om forflytning central: Forflytning fra hjemmet, 
fra deres land, fra fællesskaber, fra familie, fra krop, fra tro/spiritualitet og 
identitet . Dette centrale tema om forflytning kræver nogle velovervejede 
tanker om, hvordan vi som rådgivere og socialarbejdere udøver vores 
praksis . Ved at tilbyde et blidt fokus på ideer om forbindelse, at høre til, og 
at fortælle og genfortælle de mangeartede og forskellige historier, der skaber 

Vi må også forstå 
et trauma som 
igangværende, ikke 
som noget der er sket i 
fortiden
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liv og identitet, kan vi skridt for skridt invitere til genoprettende næring  
(Lee, 2013) .

”Ingen er passiv modtager af trauma . . selv når det handler om overvældende 
trauma, tager folk skridt til at beskytte og bevare det, der er vigtigt for dem .” 
(White, 2004, s . 4 (min oversættelse . Red .))

Whites indsigt ændrer vores fokus fra interventioner, der prøver at støtte 
folk i ”helbredelse” af traumatiske begivenheder til samtaler, der gør folks 
måder at reagere på uretfærdigheder på, synlige og bevarer deres identitet, 
relationer, forpligtelser og etik . Ved at samarbejde om at undersøge, kan 
denne viden og kunnen om modstand blive rigt beskrevet ved at bruge 
fortælling, bevidning (Reynolds, Bahman, Hammoud-Beckett, Sanders & 
Haworth, 2014) og definerende ceremonier .

Narrativer om social retfærdighed og menneskerettigheder er centrale for 
at forstå historier om personlig modstand mod historien om og arven af 
forfølgelsen og trængsler .

Når vi tilbyder en proces med hjælp og psykoterapi, prøver vi at lægge 
mærke til, når mennesker italesætter andre menneskers menneskerettighe-
der . Der kan være eksempler fra deres egen familie . Måske er disse eksempler 
kun små bemærkninger eller udmeldinger, men hvis mennesker giver 
respekt for andre menneskers menneskerettigheder, så prøver vi at lægge 
mærke til det og anerkende det . Dette er åbninger for andre fortællinger om 
identitet, fortællinger om værdier og fortællinger om agenthed . Der er også 
måder at forbinde deres små bidrag med andres små bidrag . (Rasras, 2014, s . 
7 ( min oversættelse . Red))

Fortællinger om menneskerettigheder inviterer mennesker til at overveje 
deres egne færdigheder og viden og måder, hvor de har indflydelse på andre 
menneskers liv . Ved at ære disse bidrag til andres liv, bliver fortællinger om 
identitet og relationer til familien og fællesskaber genopdaget og fortalt 
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på måder, som kan reducere effekterne af trauma og øger tilgangen til og 
betydningen af alternative og bevarende fortællinger .

Vi kan holde pause og overveje at tænke anderledes om trauma og uretfær-
dighed . I de besatte områder af Palæstina har man skabt lagre af trauma-
medicin: ”Det er ikke medicin, vi mangler . Vi ønsker ikke medicin, men vi 
ønsker, at I går ind for social retfærdighed (Giacaman, 2014) . Måske kan vi, 
ved at betragte at mennesker bliver udsat for mange forskellige og vedvaren-
de uretfærdigheder, og ikke at de er udsat for trauma, vende spotlyset mod 
den magt, der bevirker at mennesker 
bliver anklaget, diskrimineret og 
splittet på grundlag af deres status 
eller statsborgerskab (Walia, 2014) . 
Dette kan yderligere give fodfæste til 
vores terapeutiske arbejde i fortæl-
lingerne om social retfærdighed og 
menneskerettigheder . 

At finde vidner

De dominerende diskurser omkring 
kontrol former miljøet og kulturen 
i lejren og forsøger at øge indfly-
delse på sundhedsafdelingen . Disse 
diskurser begrænser mulighederne for at bruge outsider-witnessing metoder 
(White, 2005, 2007), som anerkender modstand mod uretfærdighed og 
skaber muligheder for kollektivt engagement . Ved at bruge eksternalisering, 
som anerkender virkningerne af traumer og også leder efter hændelser, hvor 
der har været en handling eller en intention som respons, kommer foretruk-
ne fortællinger om identitet prøvende og snublende frem . Disse alternative 
fortællinger er skrøbelige og sarte og kan opløse sig igen i de dominerende 
fortællinger om trauma, hvis de ikke bliver svaret på og givet mulighed for 
at blive fortalt,  genfortalt, bevidnet, og svaret på .

Vi kan holde pause 
og overveje at tænke 
anderledes om trauma 
og uretfærdighed
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At finde mulige platforme og publikum er svært i en lejr, hvor folk er tilba-
geholdt . Ofte er folk væk fra deres familier og venner og betydningsfulde 
personer . Lateral vold (Wingard, 2010) skaber splittelse og hindrer folk i 
at skabe forbindelser, hindrer dem i at udvikle en følelse af fællesskab eller 
at finde et fælles ståsted med andre i lejren . Den konstante flytning af folk 
og de systemiske udfordringer for kontinuiteten af rådgivningen reducerer 
yderligere mulighederne for at planlægge, organisere og tilbyde outsi-
der-witness erfaringer . 

Når kulturer bliver fragmenterede og er i alvorlig opløsning, kan det være 
svært at finde et passende publikum . Man kan måske ikke finde naturlige 
lejligheder, og så må de opfindes kunstigt . (Myerhoff . 1982, s . 105 (Min 
oversættelse . Red .)

Min nysgerrighed på at involvere tolke som bevidnere blev tændt af tilfælde, 
hvor mennesker, som arbejdede som tolke, ændrede position fra at være 
”neutrale oversættere af ord” til at være ”betydningsfulde vidner” til folks 
fortællinger . Jeg opdagede, at jeg var vidne til, at der blev dannet relationer 
mellem de, der tolkede og de, der søgte asyl . Tegnene på dette er forskellige 
og nogle gange så fine, at jeg først efter samtalen opdagede betydningen 
– et skift i kropssprog, et smil, et nik, en øget opmærksomhed eller entu-
siasme, noget mildere, en åbning . Andre gange var ændringen åbenlys, og 
jeg blev tilskyndet til at tilbyde en slags outsider-witness stillads . Jeg blev 
ofte overrasket over denne repositionering, og jeg ønskede at være klar til 
at respondere og tage fat i det, inden det forsvandt som tåge og igen blev 
overtaget af de diskurserne om professionalisme og neutralitet . 

At invitere tolkes viden og bevidning ind 

Da Michael White skrev om psykoterapiens kultur, indfangede han profes-
sionalismens rigide strukturer og deres indflydelse på at bedømme, hvad 
der er, og hvad der ikke er ”legitim” viden med hensyn til fremgangsmåder: 
”lokal eller folkelig viden, som er blevet opsamlet i en persons fortælling 
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bliver marginaliseret, ofte diskvalificeret og erstattet af den formelle og 
ekspertens viden om de professionelle discipliner”(1997, s . 3 .- min oversæt-
telse, red .) . Lignende diskurser affærdiger tolkenes viden og omdanner dem 
til simple ”værktøjer” til at oversætte ord fra et sprog til at andet . At nægte 
tolkene en identitet og deres livsfortællinger er et symptom på politikken i 
flygtningelejrenes miljø . Det er næsten, som om de er en ”blank side” i hver 
samtale . Det virker på mig, som om overfloden af insiderviden (Epston, 
2014) blevet forbudt af den magtpolitik, der føres i flygtningelejrene . Jeg be-
gyndte at undre mig over, hvad der mon ville ske, hvis vi inviterede tolkene 
og gav værdi til deres lokale viden . Kunne samarbejde mellem mennesker 
der søger asyl, mennesker der oversætter og rådgivere skabe nye platforme 
for terapeutiske samtaler .

I konteksten af at være indespærret bliver mennesker, der søger asyl, op-
muntrede til vise deres trauma og dets effekter, idet det afspejler en kultur, 
der kæder sygdom sammen med værdi . Denne kultur understøtter ideen 
om at politikken overfor Australiens asylansøgere er baseret på individuel 
værdi, som kan bevises ved, hvordan traumet viser sig (Walia, 2014) Dette 
afgør hvilke fortællinger, der prioriteres og de vedholdende krav om at vise 
og genfortælle historier om håbløshed, hjælpeløshed og fortvivlelse, som så 
tjener til at fjerne mennesker fra deres identiteter og skabe afstand til deres 
færdigheder og viden og reducere deres ”kapacitet til at holde ud” (Giaca-
man, 2014) .

Med øje for at finde et alternativt område til flygtningelejrens diskurs, 
begyndte jeg aktivt at invitere tolke til at være publikum til fortællinger om 
identiteter, der var forskellig fra fortvivlelse, håbløshed og hjælpeløshed . På 
denne måde kom fortællinger om et foretrukkent selv, værdighed og tilpas-
hed frem og blev hørt og fejret af disse meningsfulde vidner .

 

Anden halvdel af Poh Lin Lee’s artikel kommer i næste blad. 
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STOK’s årsmøde 
Indtryk fra 

N o v e m b e r  2 0 1 9  ·  H o t e l  Få b o r g

Haldor Øvreeide

Anders Fogh Jensen

Noter

Haldor Øvreeide
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Anders Fogh Jensen

Ordstyreren

Musik under og efter middagen

Generalforsamling
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ORES NYE BESTYRELSE startede året op i vanlig stil . I år var 
vores lille internat på Hotel Sct . Thomas, og på dette møde 
fortalte Christina os, at hun havde fortrudt sit genvalg som 
kasserer, og gerne vil trække sig, øv, vi har været rigtig glade 
for Christina som bestyrelsesmedlem og som kasserer . 

Da kassereren skal vælges på generalforsamlingen, var vi nødt til at indkalde 
til en ekstraordinær generalforsamling, heldigvis kunne vi lægge denne i 
forbindelse med vores forårsmøde med de lokale repræsentanter, så vi var da 
sikre på, at nogen dukkede op .

Karina Elver, nyt bestyrelsesmedlem, tilbød sig og blev valgt . Rasmus 
Sørinus trådte ind som bestyrelsesmedlem, som suppleant, men efter kort 
til måtte han trække sig på grund af privatlivet . Så kom Klavs Lindequist, 
vores bladmand, drønende ind fra Århus, og tak for det Klavs .  

V

Lisa Romlund
Formand, STOK

Formandens  
beretning 2019
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Vores møde med lokal-repræsentanterne var igen i år præget af inspirerende 
ideer og videndeling på kryds og tværs . Og i går havde vi igen et godt og 
konstruktivt møde . 

Desværre kunne alle ikke deltage i år, men I vil senere høre fra de repræsen-
tanter, der er her i dag . Alle kan følge med i bladene om alle de arrangemen-
ter, I holder rundt om i landet . Tak til Dorthe Beck Frederiksen, Susanne 
Johansen, Helge Thomsen, Mette Westergaard, Karina Larsen, Pia Norden-
toft Christensen og Kirsten Worm for jeres utrættelig indsats for STOK .

I år var Eventen i nye og meget fine lokaler i Hellerup . Der var rekord mange 
deltager til et succesfuldt arrangement . Søren Hertz var oplægsholder og 
var skarp i hans pointer om arbejdet med børn og unge og deres familier . Vi 
havde 4 meget spændende workshops, og vi sluttede med mænger af pizza, 
rødvin og gin/tonic . Stor tak til Dorte Nikolajsen, Julie Falentin og Rikke 
Horsgaard for jeres arbejde .

I år var det Danmark, der skulle huse de nordiske formænd, som mødes 
en gang hvert år . Jørgen deltog også, som næstformand . Det var et godt 
og konstruktivt møde, hvor vi blandt andet fremlagde vores tema, vores 
kommissorium og så langt vi i det hele tage var nået i forhold til Nordisk 
Kongres 2020 . De blev ret begejstrede og gav mange råd til vores videre 
arbejde med Nordisk Kongres . 

Et andet tema var foreningernes relevans, og hvad man gør i de forskellige 
lande for at fastholde og rekruttere nye medlemmer; arrangementer med 
medlemspriser var et af opmærksomhedspunkterne . 

Endelig er flere af vores naboer optaget af autorisation af familieterapeuter; 
et tema, der var oppe for en del år siden i Danmark, uden der kom en form 
omkring det .

Formandens  
beretning 2019
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Revitaliseringsudvalget: I valgte på sidste ordinære generalforsamling, at 
STOK skulle gøres større, og vi har fået mange ny medlemmer dette år, men 
nogen har også meldt sig ud, så vi ligger stadig omkring de 200 plus/minus 
et par stykker . Dejligt med nyt blod, men omvendt trist at vi ikke kan holde 
på ældre medlemmer .

I forhold til at bliver større allierede vi os med en konsulent Lulu, som har 
forstand på markedsføring . Hun lavede en medlemsundersøgelse, som skulle 
belyse, hvorfor I er medlemmer, og hvad I vil med jeres forening . I kommer 
til at høre mere om undersøgelsen senere .

Hun har oprettet os på Facebook og på Linked In . Hun har i den forbin-
delse undervist bestyrelsen, udvalgsfolk og vores lokal- repræsentanter i 
optimeret brug af disse medier . Derudover har udvalget arbejdet med ideer 
som kontingent, blad, fysisk eller som nu, digitalt, og anden struktur i 
foreningen . 

Årsmøde 2019: Vi besluttede igen at flytte lokalitet og få et udenlandsk 
navn ind for at tiltrække flere af jer til at deltage i Årsmødet . Det er ikke 
lykkedes for os . Faktisk er vi færre i år end sidste år, og det kan jo opfattes 
som et vink med en vognstang om, at noget er ovre, forbi . Jeg ved det ikke, 
men vi har i bestyrelsen forsøgt at indholdet på årsmøderne svarede til jeres 
ønsker, men vi har ramt skævt, og det er rigtig træls . Lad mig høre jeres 
perspektiver på dette i løbet af de næste 24 timer .

Bladet er udkommet 4 gange i år, og artiklerne har været gode og velskrev-
ne . Dejligt at læse om al den praksis, I bedriver, og tak for jeres bidrag til 
bladet . Som jeg sagde tidligere, kan vi læse referater fra de lokale arrange-
menter, og det inspirerer os, og I inspirerer også hinanden . Tak til Klavs 
Lindequist og Gunild Høeg for jeres store arbejde, I lægger i bladet .

Formandens  
beretning 2019
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Vores to revisorer Susan Harnow og Helge Thomsen godkendte et fint 
regnskab uden bemærkninger .

Nordisk Kongres er vi langt med, Hotel Scandic er booket, eventbureau 
ansat, Bremen teater bestilt som velkomststed, hjemmeside og webmand 
ansat, dansk keynote fundet, og de nordiske lande er i gang med at byde ind 
med deres, og datoerne er fra den 18 . til 21 . august 2020 . Og vi arbejder på 
at gøre det muligt for så mange som muligt at deltage; prisen kommer til at 
lande på 5 .000 kr ., inkl . festmiddag, men uden overnatning . Overnatning 
kan tilkøbes på Scandic til en særpris, eller man kan selv arrangere sig .

Vi er 8, der løber med opgaven . Vi har mødtes en gang om måneden gennem 
det sidste 1½ år, vi uddelegerer opgaverne, og har dem klar til næste møde, 
og vi har det er sjovt .

Dette var alt fra mig, og jeg håber vi får en god og konstruktiv 
generalforsamling .

Formandens  
beretning 2019
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1.
Valg af dirigent.

Helge Thomsen blev valgt . Helge konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt .

2.
Valg af referent 

Charlotte Sommerfeldt blev valgt .

Ordinær 
generalforsamling 

Referat af 

Dansk Forening for 
Systemisk og Narrativ Terapi 

og Konsultation

Faaborg 8. november 2019
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Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig: 

 Formand, Lisa Romlund . (på valg, genopstiller)

 Næstformand, Jørgen Malmkjær-Mørch .

 Kasserer, Karina Elver Hansen

 Dorte Nikolajsen (på valg, genopstiller ikke)

 Klavs Lindequist (på valg, genopstiller)

 Mette Thyghøj (på valg, genopstiller ikke)

 Mats Widsell

3. 
Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning

Lisa Romlund berettede bl .a . at der blev afholdt ekstraordinær generalfor-
samling i marts 2019, da kassereren, Christina, havde valgt at trække sig og 
kassereren skal vælges direkte af generalforsamlingen . Karina Elver Hansen 
blev valgt .

Lisa bemærkede, at der har været mange aktiviteter i lokalgrupperne, som 
gør en kæmpeindsats, ligesom bladet, Systemisk og narrativt Forum, er flot 
og godt .

Nordisk formandsmøde blev i år afholdt i København, hvor Lisa Romlund 
og Jørgen Malmkjær-Mørch deltog . Gode drøftelser bl .a . om det kommende 
Nordisk Kongres i København, om medlemsfastholdelse og rekruttering, og 
om autorisation for familieterapeuter, som de nordiske naboer er optaget af .

I øvrigt henvises til formandens skriftlige beretning .

Den mundtlige beretning blev godkendt enstemmigt .

Ordinær 
generalforsamling
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4. 
Beretninger fra eventuelle udvalg

4.a
Revitalisering af foreningen

Mats og Mette orienterede . Ekstern konsulent har været tilknyttet 
bl .a . med en medlemsundersøgelse, hvor 50 medlemmer deltog i un-
dersøgelsen, Vigtigt for medlemmerne er at have fokus på familietera-
pi og at være sammen på kryds og tværs . Fagligt fællesskab er centralt 
for foreningens medlemmer, og da faglige input kan fås mange steder, 
er fællesskab særligt det, der kan binde medlemmer til foreningen .

En del medlemmer vil gerne deltage mere aktivt i foreningens arbejde .

4.b 
Bladudvalget ved Klavs 

Der har været masser af artikler i bladet . Bladudvalget modtager 
gerne indlæg, artikler og ideer .

Udover Klavs er Gunild Høeg med i redaktionen, og hun fortsætter . 
Desuden vil Mats Widsell fremover være med i bladusvalget .

4.c 
Eventudvalg

Den årlige Event blev afholdt som et dagsmøde i Hellerup . Der var 65 
deltagere . Søren Hertz holdt hovedoplæg, og der var fire workshops . 
Eventen var tilrettelagt af Dorte Nicolajsen og Rikke Horsgaard . 
Næste års Event bliver 12 . juni 2020 i Byens hus i Hellerup .

Workshops efterlyses, del gerne når der kommer Facebook 
annoncering .

Ordinær 
generalforsamling

Systemisk Narrativt Forum · Nr. 1/2020 55



Ordinær 
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4.d 
Lokale kontaktpersoner fortalte om arbejdet i lokalgrupperne

Sønderjylland, Dorthe Beck Frederiksen, 2 arrangementer i 2019

Vestjylland, Mette Vestergaard, 2 årlige arrangementer

Sydsjælland, Susanne Johansen, 2 årlige arrangementer

København, Helge Thomsen, 3 arrangementer i 2019

Lokalgrupperne modtager ideer og inspiration til workshops med 
kyshånd .

4.e 
Nordisk Kongres 2020

Nordisk Kongres 2020 med titlen “Mission and Visions” afholdes 
d .18 .8 . til 21 .8 .2020 i København . Pris for deltagelse alle tre dage bliver 
kr . 5000 uden overnatning . Der er lagt op til en meget spændende 
kongres . Se efter: nc2020.dk

5. 
Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

Karina fremlagde regnskabet og bemærkede, at årsmødet sidste år gav et 
underskud, mens Eventen gav overskud . Desuden havde bestyrelsen vist stor 
tilbageholdenhed, så udgifterne til f .eks . bestyrelsesmøder blev holdt nede . 
Regnskabet viste et overskud på kr . 24 .000 .
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Punkterne 6 . og 7 . blev behandlet i omvendt rækkefølge, da der var indkom-
met forslag, som kunne få konsekvenser for kontingentets størrelse .

6. 
Fastlæggelse af kontingent og forelæggelse af budget for 
nyt regnskabsår

Kontingentet blev fastlagt uden ændringer .

Et forslag om indførelse af en kontingentsats for efterlønnere/pensionister 
blev fastsat til kr . 350 pr . år, svarende til satsen for studerende . Se pkt . 7 
vedrørende behandlingen af forslaget .

Budgettet blev godkendt .

7. 
Indkomne forslag

7. a 
Trykt blad

Det drøftes, om bladet igen kan udgives i papirform . Forslaget stillet 
af revitaliseringsudvalget . En udgivelse af bladet i papirform ville føre 
til en betydelig udgiftsstigning, som ville medføre stigning af kontin-
gentet . Forslaget blev trukket tilbage .
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7. b 
Styrkelse af lokale kontaktgrupper 

Bestyrelsen og de lokale kontaktpersoner har drøftet, hvordan lokal-
grupperne kan styrkes, Forskellige muligheder blev drøftet . Bestyrel-
sen forpligtede sig til at arbejde videre med forslaget .

7. c 
Abonnement af Fokus på Familien

Forslag stillet af Søren Hetz om, at der igen tegnes kollektivt abon-
nement til Fokus på Familien for STOK’s medlemmer for at styrke 
foreningens faglige fundament . Forslaget blev drøftet . Bestyrelsen 
havde drøftet forslaget, men fandt det ikke muligt at gennemføre, 
da det ville betyde en voldsom kontingentstigning . Bestyrelsen vil 
fremover tydeliggøre vilkårene og prisen ved at tegne individuelt 
abonnement .

Det oprindeligt stillede forslag blev nedstemt .

7. d 
Nedsat kontingent for efterlønnere og pensionister

Forslag om nedsat kontingent for efterlønnere og pensionister . 
Forslaget var stillet af Susanne Johansen med det sigte at fastholde 
medlemmer . Forslaget blev drøftet og følgende forslag blev sat til 
afstemning: 

Bestyrelsen bemyndiges til, efter ansøgning, at give kontingent-
nedsættelse til medlemmer, der ikke er på arbejdsmarkedet og er på 
efterløn eller pension . Forslaget blev vedtaget .
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8. 
Valg af formand 

Lisa Romlund genopstillede og blev valgt for en 2-årig periode .

9. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Dorte Nicholajsen og Mette Thyghøj ønskede ikke at genopstille .  
Christina Andersen og Maria Witwicke stillede op og begge blev valgt . 

Klavs Lindquist genopstillede og blev genvalgt .

10. 
Bestyrelsessuppleanter

Cathrine Christoffersen og Brita-Marie Jordt Kappel blev valgt .

11. 
Revisorer

Susan Harnow og Helge Thomsen blev genvalgt . 
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12. 
Eventuelt

Kommentarer fra medlemmerne:

Godt med åbenhed i kommunikationen, godt med engagement i Nordisk 
Kongres, 

Kan være svært kun at være en faglig forening, er der en troløshed mod 
foreningsliv generelt .

Ambition om at være der, vigtigt med et fællesskab om familieterapi 
og systemisk og narrativt arbejde . Årsmødet var i år flyttet til Faaborg . 
København som beliggenhed for årsmødet er ok for jyder fremfor Fyn . Evt . 
forhandle rabatpris for en ekstra overnatning for dem, der rejser langt .

Tak for et godt årsmøde

Charlotte Sommerfeldt  Helge Thomsen
Referent     Dirigent
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Terapi som 
opdagelsesrejse

Terapeuten som antropolog

S T O K  S Y D

NVITATIONEN, nysgerrigheden, glæden ved at høre og tale 
i systemisk og narrativt sprog og muligheden for at nørde 
i perspektiverne bragte os sammen med psykolog Jacob 
Mosgaard på en regnfuld efterårsaften i Aabenraa . Der var en 
hyggelig stemning på 1 . sal i Nygadehuset, og de fremmødte 

bidrog flittigt med spørgsmål og perspektiver .

STOK-syd havde inviteret Jacob, da han holdt oplæg på STOK’s årsmøde i 
2019 ude fra sit bidrag til en bog om kulturpsykologiske og antropologiske 
perspektiver på terapi, ”Therapy as antropology” . På fyraftensmødet invite-
rede han deltagerne til dialog om 4 dobbeltheder og dialektikker i terapi:

 Individ og relation 

 Lytning og forandring 

 Ekspertise og ikke-viden 

 Den antropologiske terapeut 

På fyraftensmødet nåede Jacob omkring en lille bid af det, han beskriver  
i sit kapitel . Interesserede kan kontakte Jacob og få bogkapitlet tilsendt:  
jm@jacobmosgaard.dk 

I

Fyraftensmøde den 8.10.19 med psykolog Jacob Mosgaard
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Jacob har haft privat psykologpraksis i Lyngby gennem 10 år, hvor har hjæl-
per familier, par og enkeltpersoner . Siden studietiden har han været optaget 
af det relationelle og socialpsykologi, og han har taget en psykoterapeutisk 
efteruddannelse hos Inpraxis . Han opfatter det systemiske som en paraply 
for terapeutiske retninger, der er optaget af relationer, det sociale og sociale 
konstruktioner og af, hvordan vi kan forstå familierne og vores ikke-vidende 
position i mødet med familierne . Jacob har været aktiv i STOK som næstfor-
mand i bestyrelsen i årrække .

Hvad er terapi? Hvad er der på spil? Jacob er optaget af et opgør med ideen 
om terapi som behandling og af, at bevæge sig hen mod terapi som en rejse 
mod noget, man måske ikke vidste var der allerede, eller som man får øje på, 
mens man rejser . 

Individ og relation – filosofiske dialektikker

Mennesker er relationelle væsner Vi fødes ind i en verden fuld af relationer . 
Vi lever i og af relationer, og vi er meningssøgende og meningsskabende – vi 
søger og konstruerer mening ud fra vores erfaringer, afhængig af de relatio-
nelle og kulturelle kontekster . Vi ser ikke det samme, og vi lægger mærke til 
forskelligt afhængig af, hvad vi har med os .

Terapi er derfor noget der sker mellem mennesker – ikke kun noget, der sker 
i menneskers følelsesliv . Der er noget på spil i den måde vi fortolker verden 
og menneskers handlinger på . Jacob tænker, at vi risikerer at trivialiserer de 
komplekse sammenhænge, når vi udelukkende retter blikket mod individer 
og ikke også mod aktuelle samfundsstrukturer og politikker . Vi kan være 
opmærksomme på, hvordan vi formulerer os og på at undgå reduktionisme . 
Jacob er optaget af ord som systemer, relationer, sammenhænge, forbindel-
ser, feedback-loop og færdigheder .

S T O K  S Y D
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Bølger i systemisk tænkning og familieterapi

Første bølge: Relationerne, sproget, kommunikation og interaktion mere 
end individet kom i fokus i familieterapien . ”Hvad sker der mellem os?”, 
”hvad har vi gang i sammen?”  blev vigtigere end ”hvad sker der indeni dig? 
og ”hvem startede”, og spørgsmål til handlinger ”hvad gjorde du?” blev 
vigtigere end spørgsmål til ”hvad følte og tænkte du?” . Familieterapeuterne 
i Milanoskolen blev optaget af nysgerrigheden, refleksivitet og af de spørgs-
mål, vi kan stille, som kan gøre os klogere, og som kan være med til at skabe 
forandring . Hvordan kom noget til at ske på denne måde?

Jacob delte et fif fra sin praksis . ”Når jeg ikke kan lade være med at fortolke 
og give råd, så giver jeg mindst 2, som peger i hver sin retning” .

Den anden bølge: Individet blev inviteret ind som et relationelt individ . 
Jacob beskriver (inspireret af Gergen) individet som en sommerfugl med 
mange vinger . Forskellige relationer giver os forskellige erfaringer og for-
skellige stemmer, som vi kan bære med os ind i forskellige sammenhænge . 
Identitet forstås som en social kategori, noget der kan skabes i de relationer, 
vi er en del af . Vi skaber os selv, og har lidt forskellige ansigter, som kan vises 
frem og eksperimenteres med i forskellige sammenhænge . Socialkonstrukti-
onistisk terapi, åben dialog, appreciative inquiry, løsningsfokuseret terapi og 
collaborative tilgange udviklede sig i den anden bølge .

Jacob er optaget af den evige spænding mellem individ og fællesskab . 
Hvad nærer ideer om individet om en fast, sammenhængende form eller er 
flydende, bevægelig størrelse?

Positionerings-spørgsmål kan være hjælpsomme til at fremhæve det relatio-
nelle . Den slags spørgsmål kræver styring og kontekstualisering af samtalen . 
Vi skal som terapeuter være opmærksomme på hvilke positioner, der er mest 
hjælpsomme . Jacob skelner mellem to typer af positionerende spørgsmål:

S T O K  S Y D
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 Relationel positionering fx ”forestil dig, hvordan det ser ud i den 
andens sko”

 Diskursiv positionering . Terapeuten kan interviewe ud fra en lytte- el-
ler taleposition . Hvilken position taler jeg til dig fra – eller til . Forestil 
dig at du taler fra søsterpositionen? Tal fra overskudspositionen, fra 
morpositionen osv .

Basale terapeutiske dialektikker  
– forandring vs lytning

Hvad er det egentlig vi skal? Hvad skal terapien føre til? Er formålet at skabe 
forandring eller er det også at bevidne? Hvordan finde balancen? Meget 
terapi bygger på ideer om bevægelser, skub, transformationer af noget 
fx vaner og problemer . Hvordan kan vi stille os, så vi kan være samtidigt 
de-centrerede og indflydelsesrige? Jacob finder inspiration i psykoterapi som 
bevidningspraksis . Ofte så søger klienten et vidne til sin historie, en bekræf-
telse for at få en fornemmelse af ikke at skulle stå så alene her og nu . Det 
stiller krav til terapeutens usikkerhedstolerance, da det kan være svært ikke 
at vide, hvor det fører hen . Vi kan tænke, at vi skal gå side om side, bevæge 
sig sammen, Hvordan kan vi holde samtalen levende og i bevægelse, når vi 
ikke ved, hvor vi bevæger os hen? Det kan være hjælpsomt at rette blikket 
mod sig selv og mod egne refleksioner . 

Dialektikker i den terapeutiske position  
– den antropologiske psykolog

Ekspertise handler i den terapeutiske dialog om at tage ansvar for en god 
proces, at være nysgerrige sammen og skabe gode rammer om meningsfulde 
samtaler . Vi skal have opmærksomhed på ikke at blive for forelsket i vores 
egne sandheder .

S T O K  S Y D
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Forståelsens faldgruber 

 At vide bedre – og styre dagsordenen efter vores egen dagsorden

 At vide for hurtigt – og lægge nysgerrigheden til side

 At vide nok – og derfor stoppe dialogen

Beskrivelser vægter altid nogle ting og underspiller andre . Hvordan kan vi 
øve vi os i at træde tilbage? Hvem ejer magten til at bestemme, hvad der er 
det rigtige i den givne situation? 

Jacob fortæller om betydningen af nysgerrighed i praksis, ligeværdighed, 
gennemsigtighed og withness tænkning . I dialogen skal vi have en vis usik-
kerhedstolerance . Spørg “har det været meningsfuldt” (spørge om feedback 
til det vi tilbyder, nemlig samtalen) .

Hvordan skaber vi samtaler om handlinger (som skal foregå udenfor tera-
pirummet, uden for relationen) uden at være den der skubber? Hvordan kan 
vi gå ved siden af? Hvordan skabe samtaler om handling? Vi kan tilbyde et 
refleksivt blik på handlinger, stilladserende spørgsmål og fokus på det kon-
krete element . Hvis vi kun snakker om mulige handlinger, så kan der komme 
til at ske noget . Hvordan kan vi snakke sammen, så handlinger kobles til 
værdier, ønsker og forestillinger om identitet . 

Det antropologiske blik i terapi handler om, at vi altid ser os som fremmede 
i en fremmed kultur . Deltager-observationer hvor vi kan være udenfor og 
indenfor på samme tid . Når vi træder ind som observatør, så kan vi ikke lade 
være med at påvirke det, vi bliver en del af . Vi kan opdage det, som ingen 
vidste om på forhånd, Helt fremmed er det eller, ellers kunne vi ikke lave 
dialoger og snakke sammen . Målet er at vi opdager noget og bliver klogere 
på noget, som vi ikke vidste så meget om på forhånd . Vi rejser hen et sted, 
hvor vi kan blive overraskede .
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3 tilgange i antropologisk terapi

 Positionering. At kunne flytte sig selv rundt og udforske perspekti-
ver, skubbe til, være nysgerrig på, glide ind i andres perspektiver og ud 
af vores egne .

 Nysgerrighed. Uærbødighed in action, vend os selv og verden på 
hovedet, ikke gifte os i de ideer vi forelsker os i, positionering uden 
dagsorden . Åbenhed overfor det endnu ukendte . Kritisk stillingtagen . 
Hvornår er disse sandheder til hjælp og hvornår er de ikke. 
Uærbødighed overfor egne hypoteser . Fx hvornår var denne diagnose 
hjælpsom (da det var godt at opleve sig genkendt og at det havde et 
navn), og hvornår holdt den op med at være det (da det blev en for 
snærende identitet)?

 Loitering – bevidning (ikke forandre), ydmyg efterforskning, lytning 
efter det ukendte ukendte, dvæle ved noget, hænge ud med noget . 
Kollaborative terapi – fælles opdagelsesrejse – både klient og terapeut 
kan overraskes .

Referatet er skrevet af Dorthe Beck Frederiksen, kontaktperson i STOK

S T O K  S Y D
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‘Far i familiebehandling’ 

Mandag d. 16. marts kl. 17 - 19.30
GULE HAL · Strandpromenaden · 14600 Køge

IGNE BERGMAN JOHANSEN har arbejdet med familieterapi 
siden 2002 . Er uddannet tømrer, pædagog og psykoterapeut 
fra Dispuk . Signe er i dag leder og familieterapeut i Villaen 
og Familiesupporten i Gladsaxe kommune . Villaen og 

Familiesupporten er begge forebyggende tilbud til familier i Gladsaxe 
kommune .

Far i familiebehandling, feminisme, tilknytning og tryghed er nøgleord og om-
drejningspunkterne i denne workshop. Vi ønsker som familiebehandlere, at faren 
kommer mere på banen i behandlingen. Når det ikke lykkes, bruger vi ofte grunde 
som: han er ikke interesseret, han arbejder meget eller han er aggressiv.

I denne workshop vil jeg se på mit arbejde med fædre. Jeg vil gå på opdagelse i 
blinde pletter, som kan stå i vejen for mit arbejde med fædrene. Hvornår lykkes det 
og hvornår bliver det svært. Jeg vil tage udgangspunkt i fem cases fra mit arbejde 
med sårbare spædbørnsfamilier i Gladsaxe Kommune.

S

STOK Sydsjælland inviterer til forårsarrangement med 

Signe Bergman Johansen, som vil sætte fokus på

Sæt et stort X i kaldenderen, det blir godt!

S T O K  S Y D S J Æ L L A N D
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Der er intet uskyldigt sted at stå i arbejdet med fædrene. Bedst som jeg troede, at en 
far følte sig glad og stolt over, hvor godt det var gået, da mor fik en psykose og han 
blev den primære tilknytningsperson, kunne han fortælle mig, at det var han slet 
ikke! Han mente, at det var mors opgave at være primær omsorgsperson. Da mors 
medicin begyndte at virke, blev hun den primære omsorgsperson igen.

Denne workshop er ikke en workshop, hvor jeg kommer med nye metoder, men jeg 
har lyst til sammen med jer at vende tanker og erfaringer ud fra de 4 nøgle ord.

Det vil være en Workshop hvor vi arbejder med vores blinde pletter i forhold til 
arbejde med fædrene og forhåbentlig sammen bliver klogere på, hvad vi kan gøre i 
fremtiden.

Foreningen byder på sandwich og vand i pausen .

Arrangementet er åbent for alle interesserede, så inviter gerne kolleger og 
andre med . Af hensyn til planlægning bedes tilmelding ske senest ugen før 
til enten

Lisa O’Reilly Hansen 
l-hansen@post4 .tele .dk eller 
Susanne Johansen samsigt@icloud .com

 

HUSK
Gode ideer til kommende arrangementer  

modtages med glæde.
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Supervision
– at kigge efter stjerner

S T O K  S Y D S J Æ L L A N D

FTENENS GÆST, Dorthe Beck Frederiksen arbejder som 
psykolog i Aabenrå kommune . Hun har arbejdet med narra-
tive ideer og praksisser i mange år bl .a . i STOK og på uddan-
nelse hos psykolog Maggie Carey fra Adeleide . Dorthe går i 
Masterclass i supervisionsmetode hos psykolog Grethe Bruun 

fra Næstved, hvorfra hun har lånt supervisionsstjernen med de ‘gyldne 
øjeblikke’ .

Ved dette fyraftensmøde mødte vi Dorthe som en veloplagt, inddragende, 
meget erfaren og vidende supervisor, som guidede deltagere fra nær og fjern 
rundt i supervisions-stjernen og de forskellige pejlemærker, udsigtspunkter 
og trædesten i processen fra tjek ind til tjek ud .

Deltagerne fik udleveret et fint og brugbart hæfte med highligts og under-
stregninger og med god plads til egne notater undervejs .

Dorthe afsluttede mødet med en vigtig pointe vedrørende supervision, som 
fulgte med mig hjem fra fyraftensmødet den dag:

A

Det var mørkt nok til at kigge efter stjerner, da et par og tyve 

deltagere lod de levende lys lede sig ned gennem en gammel 

baggård i Køge til fyraftensmøde, for at samles om ‘gyldne 

øjeblikke’ i supervision.
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Den drejer om at holde fokus på, hvorfor vi opsøger supervision . Det er 
fint, hvis supervisor er sød og dygtig, det er rart med god forplejning i 
inspirerende omgivelser . Men det vigtige er, hvad der kommer ud af det . Om 
noget af det ufærdige, som vi har bragt med os, og som kan se forskelligt ud, 
er blevet mere færdigt, når vi går derfra, – om det måske har antaget andre 
former undervejs . Om vi har fundet nye veje, om vi har fået lidt mere fast 
grund fødderne .

Tusind tak, Dorthe, for at bringe ny inspiration, ny model og nye refleksio-
ner fra Aabenrå til Køge .

samsigt .dk  
v . Susanne Johansen
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Kursuskalender
Kalender for medlemmers kortere (1, 2, 3 dages) 
kurser og workshops

Januar 2020

27. Skriftlig dokumentation, identitet og arbejdsglæde
Dispuk, Odense

30. Nu stopper det! Om at genvinde sin egen stemme …
Selskabet for Psykoterapi
DISPUK, Snekkersten

Februar 2020

3.-6. 4 dages kursus i Narrative Samtaler – intensiv træning
Dispuk, Aarhus

8. Musikterapi i psykiatrien
Selskabet for Psykoterapi, København

18.-21. Intensivt narrativt samtale kursus
Narrative perspektiver, København

25. Kierkegaard, selvtilblivelse og opbyggelig hjælpekunst
Selskabet for Psykoterapi
DISPUK, Snekkersten
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Marts 2020

7. Pigen under vandet
Selskabet for Psykoterapi, København

10. Komplekse traumers psykologi
Selskabet for Psykoterapi, Horsens

11.-13. Vredeshåndtering
Vinthermosgaard.dk, København

16. Mødefacilitering – hinsides autoritære og  
kollektivistiske møder
Pit - Stop
Inpraxis, Helsingør

31. Ordløs kontrakt – om touching dialogue  
awareness-kropsterapi

April 2020

2.-3. Parterapi – med fokus på emotionelle fortællinger
Narrative perspektiver, København 

14. Familieterapi
Live-samtaler med familier med komplekse problemstillinger
Dispuk, Snekkersten

20. Narrativ Konflikthåndtering
Dispuk, Snekkersten
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Skriv gerne til redaktionen, hvis I vil have noget med i kalenderen 

Maj 2020

4. David Marsten – Work shop
Narrative Perpektiver, København

Juni 2020

2. Samtaler i kølvandet på voldsomme hændelser
Pit - stop
Inpraxis, Aarhus

4. Selvbedrag – det vi ikke tør se
Dispuk, Snekkersten

4. Frygt, vrede og populisme
Studiegruppe med Todd May
Dispuk, Snekkersten

8. Hvad er der galt med vores økonomi?
DISPUK, Snekkersten
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Formand
Lisa Romlund, 21 30 87 45,  
lisa@danskstok .dk

Næstformand
Mats Widsell, 40 56 61 82,  
mats@danskstok .dk

Kasserer 
Karina Elver Hansen, 20 99 15 32,  
karina@danskstok .dk 
kasserer@danskstok .dk

Webmaster
Jørgen Malmkjær-Mørch, 30 31 11 02,  
jorgen@danskstok .dk 
webmaster@danskstok .dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Christina Andersen, 
psykoterapeut2008@Hotmail .com

Rasmus Sørinus Jensen, 28 97 15 97,  
rasmus@danskstok .dk

Klavs Lindequist, 28 43 03 67,  
klavs@danskstok .dk 

Maria Witwicki, 27 14 31 26 
mariawitwicki@icloud .com

Jørgen Malmkjær- Mørch, 30 31 11 02, 
jorgen@danskstok .dk

Suppleanter
1 . suppleant: Cathrine Christoffersen 
2 . suppleant: Brita-Marie Jordt Kappel

Nordjylland 
Kirsten Worm, kirsworm@gmail .com

Vestjylland 
Karina Larsen, frukla1@gmail .com

Østjylland 
—

Sydjylland 
Dorthe Beck Frederiksen, 50 48 47 11,  
dbf@aabenraa .dk

Fyn
—

København 
Helge Thomsen, 21 17 57 71,  
ht@helgethomsen .dk

Sydsjælland 
Susanne Johansen, 23 45 97 84, 
susannejohansen@mail .dk

Bornholm 
Pia Nordentoft Christensen, 41 61 41 61,  
pia .nordentoft .christensen@outlook .dk

Bestyrelsen Lokale kontaktpersonerb@danskstok.dk

Dansk Forening for Systemisk og Narrativ 
Terapi og Konsultation
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