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Susanne Bargmann skriver: ”når man nu ved, at alle terapeutiske
tilgange virker nogenlunde lige effektivt, så bliver det afgørende, at vi
som terapeuter vælger den metode og teori, som, vi synes, passer til os.”

af Ole nygaard
Læs den første af to artikler, der blandt andet tager afsæt i Insoo Kim
Bergs teori om klientens tre positioner som besøgende, som klager eller
som kunde.

af Simon Kruse
Læs om Kaspar Villadsens bog, ”Det sociale arbejdes genealogi-kamp for
at gøre fattige og udstødte til frie mennesker.”

KURSER MED STOK & STOK LOKaLnYT
næste nummers tema: Magtens fjæs
af Marianne Bærenholdt

annOnCER
aKTIVITETSKaLEnDER
åRSMØDE
Der kan læses et mere detaljeret program for årsmødet i bladets indstik.
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Af Lisbeth Villumsen, formand for STOK. Psykoterapeut MPF og
sundhedsplejerske. Indehaver af konsulentfirmaet Liv via Dialog.

Hvorfor
være
medlem
af STOK?
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne
til at fortælle, hvad der interesserer
dem, og hvad de kunne tænke sig, at
STOK beskæftiger sig med
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Vi øver os i den nye bestyrelse i at
finde en fælles arbejdsform for travle
frivillige engagerede mennesker.
Vi vil i sommerens løb gennemgå
det, den tidligere bestyrelse satte i
værk.
Ting skal have tid til at blive prøvet
af, noget skal måske justeres. Vores
medlemsskare skifter af og til, nogle
går ud, nye kommer til. Det ville
være dejligt at blive mere klar på,
hvad medlemmerne arbejder med,
er optaget af og interesserer sig for.
Hvilke interessefelter vi især som
forening skal satse på.
Måske kunne vi overveje en
brugerundersøgelse blandt STOK’s
medlemmer? Interessefelter? Hvad
ønsker I at bruge STOK til fremover?
Bestyrelsen har et punkt på sommermødet: Hvorfor skal man være
medlem af STOK?
Så skriv til os om ideer og tanker.
På forhånd tak. Vi arbejder også på
at lave procedure for, hvordan vi
modtager nye medlemmer.

Hjemmeside og økonomi
Hjemmesiden bliver hele tiden opdateret. Vi vil prøve at lægge nyheder
om fx nye bøger ind, efterhånden som
de indløber. Kontaktperson bestyrelsesmedlem Henrik Rude,
henrik@rude.net.
Vores helt uovertrufne kassemester
er stadig Irene Berri. Har du henvendelser af økonomisk art i forhold til
STOK medlemskontingent, årsmødeafgift eller kursusafgift, så kontakt
Irene på ireneberri@mail.dk.
Udvalgene udpeges af bestyrelsen,
(da det jo er bestyrelsen, der har det
økonomiske ansvar) for to år ad gangen. (De forskellige udvalg udpeges

FORENINGSNYT

forskudt ligesom valg af bestyrelsesmedlemmer).

Nyt udtryk i bladet
Bladudvalget er nyt i år og sidder
derfor for to år frem. Kontaktperson
og redaktør er bestyrelsesmedlem
Inge Holm-Petersen, ingeholmp@
hotmail.com.
Systemisk forum har fået nyt
udtryk. Det har også fået et tema fra
gang til gang og en side med plads
til systemisk narrativt debatforum.
Vores medlemsskare skifter af og til.
Vi vil gerne vide, hvad I er optaget af.
Vi arbejder på, at kommandovejene
bliver så enkle som muligt, så risiko
for fejl mindskes. Se deadlines på side
2 i bladet.

Kurser skal give overskud
Kursusudvalget var nyt sidste år og
sidder derfor et år endnu. Kontaktperson er Lisbeth Villumsen fra bestyrelsen: post@livviadialog.dk. Udvalget har efter aftaler med den gamle
bestyrelse arrangeret kurser efter
medlemmernes ønsker og behov. Så
bliv ved med at skrive, hvad I har brug
for og lyst til.
Vi har også aftalt, at der ikke holdes
for mange kurser hvert år, så årsmødet
kan få den plads, det fortjener. Kurserne skal give overskud og godkendes
af bestyrelsen. Derfor vil kurser
normalt blive aflyst, hvis ikke dette er
tilfældet. Det vil sige: Hvis der satses,
skal bestyrelsen have godkendt det
inden. Dette fik kursusudvalget brug
for i år i forbindelse med afviklingen
af Kenneth Gergen kurset. Der var kun
én tilmelding først på året. Vi var af
den klare opfattelse i bestyrelsen, at
det nok skyldtes, at bladet ikke var

kommet ud. Vi satsede derfor på, at
vi kunne nå at få flere tilmeldte efter
afbestillingsfristens udløb ved også at
sende rundt til mange, vi kendte. Men
desværre kom der ingen tilmeldinger,
så kurset blev aflyst 14 dage før
afholdelse. Ærgerligt. Måske har det
også noget at gøre med, at kursusbudgetterne er trængte rundt omkring?

Kommende kurser
Der er flere spændene kurser på programmet i år.
Vibe Strøier holder kursus 7.-8.
oktober i år. Hun vil reflektere over,
hvad den eksistentielle synsvinkel kan
tilføre den systemiske og narrative
tilgang. Hun vil indføre deltagerne
i den grundlæggende eksistentielle
psykologi og inddrage blandt andre
Heidegger, Husserl, Kierkegaard,
Nietzsche og Sartre. Herefter vil hun
introducere deltagerne i, hvordan den
eksistentielle psykologi kan bruges
konstruktivt i mødet med klienten.
Vibe bringer din praksis ind, så det
bliver let at anvende efterfølgende.
Vibe er en formidabel formidler, så
skynd dig at tilmelde dig. (Se annonce
s. 27 samt hjemmesiden).
Maggie Careys populære kurser,
som er byggestenene til en narrativ uddannelse, fortsætter i 2010
og 2011. (Se annonce s. 27 samt
hjemmesiden). Level V i uge 36, 6.-10.
september 2010 samt level VI i uge
21 i 2011, 23.-27. maj 2011.

Årsmøde om magtens fjæs
Årsmødeudvalget er nyt i år og sidder
derfor i to år. Kontakt bestyrelsesmedlemmerne Anne Saxtorph,
saxtorph@dispuk.dk, eller Dorte
Nikolajsen dortenik@gmail.com.

Årsmødet holdes i år på Hotel Svendborg i Svendborg 12. - 13. nov. (Se
annoncen på bagsiden samt hjemmesiden). Overskriften er MAGTENS
FJÆS. Hovedoplægsholdere er Kaspar
Villadsen og Dorte Nissen. Vi opfordrer til, at I laver workshops. Det er
her, I har mulighed for at erfaringsudveksle. Se også mere på vores
hjemmeside, www.danskstok.dk, som
hele tiden opdateres.
Næste års årsmøde i 2011 bliver
hovedoplægsholderen (eller en
af dem) Maggie Carey, der jo er
verdenskendt for sine gode kurser
om narrativ praksis. Følg med på
hjemmesiden, hvor vi løbende vil
informere om, hvad der kommer til at
ske på årsmødet i 2011.

Lokalgrupperne
Vi måtte sidste år aflyse mødet (forud
for årsmødet) med repræsentanterne
for lokalgrupperne på grund af for
få tilmeldinger. Vi havde ellers på
dagsordenen at evaluere kommissoriet for udvalgene. Da vi nu har
tilbagemeldinger fra flere af grupperne, ønsker vi at evaluere samlet for
alle grupperne forud for årsmødet.
Erfaringsudvekslingen mellem
lokalgrupperne og udvalgene, synes
vi, er meget vigtig.
Vi har derfor ekstraordinært valgt at
tilbyde en repræsentant fra udvalgene og lokalgrupperne en deltagelse
i årsmødet, hvis de også deltager i
evalueringsmødet dagen før årsmødet. Vi håber, det kan hjælpe på, at
mange kan deltage.
Så som I kan se, er der gang i mange
ting, og vi vil gerne have gang i mange
flere: Vi vil stadig meget gerne have
input fra dig, så skriv til os.
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TEMA: Dodo Bird verdict

Af Marianne Bærenholdt, cand.psych og medlem af bladudvalget.
Hun introducerer her dette nummers tema.

Hvordan
kan vi se
det vi ikke ser
og vide
hvad vi ikke ved?
Luk eller hold hånden for dit venstre øje. Hold
ansigtet cirka 20 cm fra og se hele tiden på
krydset med højre øje. Bevæg nu hovedet
langsomt nærmere eller fjernere og den sorte
plet vil forsvinde.
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I sidste nummer af Systemisk Forum
spurgte vi med udgangspunkt i
hypotesen om, at al terapi virker lige
godt, hvorfor vi arbejder systemisk.
I den forbindelse har vi bedt vores
læsere beskrive, hvorfor de arbejder
systemisk/narrativt for herefter at
dele det med jer. Men det har faktisk
ikke været helt nemt at få svar på.
Pudsigt nok var flere mere tilbøjelige
til at beskrive, hvordan de arbejder
systemisk/narrativt frem for hvorfor.
Det kan der jo være mange årsager til,
men jeg kommer til at tænke på det
erkendelsesmæssige fænomen, som
Niklas Luhmann kalder for den blinde
plet.
Der, hvor nervecellerne forlader
øjet via synsnerven, har vi mennesker
det, man kalder en blind plet. Det vil
sige et afgrænset område i øjet uden
lysfølsomme sanseceller, hvor vi
intet synsindtryk modtager. Normalt
dækkes den blinde plet på det ene
øje af et seende område på det andet,
hvorfor vi sjældent er opmærksomme
på, hvor grænsen for det, vi med
blot det ene øje ikke kan se, går. For
eksempel sådan som når vi svarer
hvordan på et spørgsmål om hvorfor.
Det er denne grænse Luhmann
kalder for den blinde plet, og med
hvilken han refererer til menneskers
psykiske system. Hvordan vi mennesker erkender eller forstår verden,
afhænger af denne grænse, der
adskiller det valgte (det vi kan se) fra
det ikke-valgte (det vi ikke kan se).
Vi kan ikke se, hvad vi ikke ser (for
så ville vi se det) og vi kan ikke vide,
hvad vi ikke ved (for så ville vi vide
det). Hans pointe er kort fortalt, at
det, vi mennesker tager for givet og
ikke sætter spørgsmålstegn ved, fx
hvorfor vi arbejder systemisk/narrativt, befinder sig i denne grænse, som
vi altså ikke kan se. Hans beskrivelse
af menneskers psykiske system som

CITATER – HVORFOR SYSTEMISK

”Indsigt i systemiske og narrative tanker er for mig som det, der sker, efter Kaj,
i bogen Snedronningen, får en glassplint i både øje og hjerte, da troldspejlet
splintres og kan se alt det ”hæslige” i verden; når først man har set det, kan man
ikke se bort fra det.” Marianne Bærenholdt "Det. Det var det. Så er
"And no-one showed us to the land
And no-one knows the wheres or whys
But something stirs and something tries
And starts to climb towards the light
Strangers passing in the street
By chance two separate glances meet
And I am you and what I see is me
And do I take you by the hand
And lead you through the land
And help me understand the best I can
Echoes", Pink Floyd

”Mennesker er ikke uvidende, ej heller yder
de ”modstand”. De bevarer deres integritet.”
Emilie Gørth

det begyndt. Det er.
Det bliver ved. Bevæger
sig. Videre. Bliver til.
Bliver til det og det og
det. Går videre end
det. Bliver andet. Bliver
mere. Kombinerer andet med mere og bliver
ved med at blive andet
og mere. Går videre
end det. Bliver andet
end andet og mere.
Bliver noget. Noget nyt.
Noget stadig mere nyt.
Bliver i næste nu så nyt
som det nu kan blive.
Fører sig frem. Flanerer. Berører, berøres."
”Det”, Inger Christensen
1972

"Det relationelle fokus, som ligger i den systemiske optik, har naturligvis
indflydelse på etikken. – Et vigtigt spørgsmål er: Hvilke relationer gør jeg
mulige ved at handle, som jeg gør?" Inge Østergaard
"Med rødder i det systemiske,
at skabe et rum/relation
hvor personen føler sig
afholdt, kompetent og
værdsat." Inge Østergaard

autopoietiske, lukkede og selvreferentielle systemer og kommunikation som det eneste, der kan iagttages
i det sociale system, udgør tilsammen
idéen om, at erkendelse og viden kun
er noget, der således kan opstå gennem kommunikation. På sin vis kan

"Den enkelte har aldrig med et

andet menneske at gøre, uden
at han holder noget af dets liv

i sin hånd. Det kan være meget

lidt, en forbigående stemning, en

oplagthed, man får til at visne,
eller som vækker en lede, man

uddyber eller hæver. Men det kan

også være forfærdende meget,
så det simpelthen står til den

enkelte, om den andens liv lykkes

eller ej." Knud Ejler Løgstrup: Den

Etiske Fordring, 1956, s. 25

"They who ask a
beautiful question,
they shall get a
beautiful answer."
E.E. Cummings
"Hvad nu, hvis alting ikke er, som vi tror?
Hvad nu, hvis det hele ikke er, som vi tror,
vi ved, det er?
Hvad nu, hvis individet er en historisk
konstruktion?
Hvad nu, hvis det gode, det skønne og
det sande er kulturelt betinget?
Hvad nu, hvis terapi i stedet for behandling
kunne være samhandling?
Hvis diagnose blev til dialog?
Hvis det, vi tager for givet, blot udtrykker
et enkelt af mange perspektiver på
virkeligheden?
Hvad nu, hvis modstridende virkeligheder
ikke var et problem, men udtrykte en fantastisk vision om menneskelig sameksistens?"
Jacob Mosgaard

"Med vor blotte holdning til hinanden er vi med til at give
hinandens verden dens skikkelse. Hvilken vidde og farve den
andens verden får for ham selv er jeg med til at bestemme
med min holdning til ham." Knud Ejler Løgstrup: Den etiske
Fordring. 1956

man sammenligne dette fænomen
med en ikke-vidende proces i terapien, hvor vi ved at iagttage klientens
kommunikation (og indgå i samme)
kan blive mere vidende om lige netop
denne klient, og på denne måde altså
blive mere vidende om det, vi ikke

ved. Vi har samlet nogle sigende
citater og beder dig træde et skridt til
siden og iagttage andre iagttageres
iagttagelser, som måske kan inspirere
dig til at blive mere vidende om,
hvorfor du arbejder systemisk.
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TEMA: Dodo Bird verdict

Af Marianne Bærenholdt, cand.psych og medlem af bladudvalget.
Hun har interviewet Barry L. Duncan og Susanne Bargmann om
deres erfaringer fra deres terapeutiske praksis.

Oplæg
til interviews
”I want you to see me as transcending my problems, that my
humanity is not represented by the problem, that I am not
my problem. I want validation of my experience and for you
to believe that I have good reason to think, feel, and behave
the way I do, even if it doesn’t fit your experience.”
Sådan svarer psykologen Barry
L. Duncan på mit spørgsmål om,
hvordan jeg som terapeut ville kunne
skabe en god alliance og en effektfuld terapi med ham som klient.
Vil man have svar, må man spørge.
Derfor har jeg (pr. mail) interviewet
Duncan og psykolog Susanne
Bargmann, der begge lader sig
inspirere af den poststrukturalistisk
terapeutiske tilgang CDOI (Client
Directed Outcome Informed). En
tilgang, der på baggrund af empiriske
undersøgelser fastslår, at det er
klienten selv, der får terapi til at
virke, ikke terapeuten. Bag disse
tanker finder man blandt andet spor
af strategisk og relationsorienteret
terapi samt teoretikere som Jay
Haley, Paul Watzlawick og Milton H.
Erickson.
Hypotesen er, at alle terapeutiske
tilgange og metoder virker lige godt,
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men i selve den terapeutiske praksis
er det en positiv terapeutisk alliance, der er den vigtigste faktor for
positivt udfald af terapiforløbet.
Derfor arbejder man inden for
CDOI målrettet efter at opretholde en
positiv alliance, hvilket gøres ved, at
terapeuten monitorerer sig selv efter
hver enkelt klients ønsker. Klientens
egen viden privilegeres angående,
hvorledes lige netop hans eller
hendes terapiforløb skal udformes,
således at klientens egne mål opnås.
Det man også kalder metodemæssig anarki eller informeret
eklekticisme. En tilgang, der åbner
op for uventede succesoplevelser,
rådvildhed og udfordringer, der
kræver god fantasi, tillid til klienten
og ikke mindst tillid til én selv som
terapeut.
Læs her om, hvorfor Duncan blandt
andet laver kampsportsøvelser med
klienten Natalie, hvad der fik ham
til helt at give afkald på rollen som
”realitets-betjent”, hvordan Susanne
Bargmann formår at kombinere
tankerne bag CDOI og samtidig holde
fast i at arbejde systemisk/narrativt
og om, hvad hun gør, hvis terapien
ikke virker.

INTERVIEW BARRY DUNCAN

Barry L. Duncan har en doktorgrad i psykologi og solid erfaring som underviser og
terapeut med over 17.000 timers klinisk erfaring. Han er en af lederne af Institute for
Study of Therapeutic Change (ISTC) og leder af the Heart and Soul of Change Project,
som er et praksisorienteret trænings- og forskningsinitiativ, der fokuserer på, hvad der
virker i terapi. Desuden er han forfatter/medforfatter til mere end 100 publikationer,
heraf 15 bøger, hvoraf de nyeste er ”On becoming a better therapist” og ”The Heart
and Soul of Change: Delivering What Works in Therapy” (2. udgave) begge fra 2010,
udgivet af Amerikansk psykologisk forening (APA). For mere information se:
www.heartandsoulofchange.com

What is the most unusual or
odd form of therapy/method
you've ever had to go about
to ensure an effective therapy and a good alliance with
a client?
The client that comes to mind is
Natalie. Natalie told me she’d been a
multiple personality since childhood
when her different alters provided
protection from a brutally abusive
environment. She felt she had already
dealt with the abuse and didn't want
to become integrated into a single
self, but rather wanted “co-consciousness,” a state in which the alters
would be aware of each other’s
experience without losing their
separate identities. Natalie entered
therapy because she had lost access
to some of her most intuitive subselves.
I didn’t have any idea of how to
help Natalie recontact her missing
alters or promote co-consciousness.
I shared my lack of experience in

these matters and Natalie responded
that her doctor had referred her, had
said good things about me, and that
she trusted her completely. Besides,
she added, the previous therapist, a
dissociative identity expert, had all
but demanded that Natalie give up
her alters in service of an integrated
personality. Natalie wanted nothing
to do with that. Natalie told me that
she didn’t fit the mold of how that
therapist thought about multiples,
and added, “I can’t help that!”
But I was willing to not know – to
explore her world, to find out how her
system worked, to validate it, and try
to discover a way to help her re-access
her alters. Natalie was quite remarkable: witty, obviously bright, and very
artistic. She worked as a copy editor
for a magazine by day and by night
was an accomplished oil painter. Over
the next few sessions, Natalie and
others in her system explained to me
that her alters lived in various rooms
in a visualized house. Some were
practical, others intuitive, and others
tough as nails. She would visualize

the pathway to the different alters'
rooms to access them; whoever had
the best skills then emerged to deal
with whatever life dished out. Except
for now, when some of them had
mysteriously gone missing. I sincerely
told Natalie – an extremely intuitive
woman, or collection of women –
that I thought she had a “wonderful
system,” and suggested she think of
all the ways she had gained access to
her alters before.
A possible source to the problem
was finally discovered. Natalie said
she thought that the alters were
hiding because her boyfriend, Joe,
was embroiled in extreme, ongoing
arguments with a brother and sister
over the impending sale of their
grandparents’ farm. Natalie believed
that the alters were frightened and
hiding much like they did when
she was a child. Once Joe became
less unpredictably volatile, Natalie
thought, access to her missing alters
would return. With this discovery
made, we focused on ways to address
Joe’s anger, and otherwise, in Natalie’s
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words, “deflect it” and diminish its
impact on her alters. Natalie implemented our ideas and Joe responded
by calming down and becoming more
attentive to Natalie’s needs. Subsequently, over the next days, several
others “came home.”
But my confusion didn’t stop there.
With the crisis with Joe abated,
Natalie identified a new goal of
addressing her Epstein-Barr virus. In
the next session, a wise, spiritually
centered, martial artist alter named
“Nora” showed up. Since Natalie
was already adept at visualization, I
had planned to suggest that we fine
tune her skills to rally her resources
against the virus. I suggested this
to Nora instead and we worked on
various martial arts images to combat
the virus. I wondered aloud if it was
possible to teach the others the same
skills and Nora said she would try.
Perhaps in my most speechless
encounter with a client, Natalie
appeared in the next session and with
great enthusiasm exclaimed, “I’m a
me! My experienced and tempered
empathic therapeutic response:
“Say what?” This video sequence
has brought down the house in my
trainings. I am so dumbfounded, so
confused – I clearly don’t know what
the hell is going on. But as I always
say, at least I was authentically stupid!
Then Natalie explained: Nora had
called a meeting in a visualized library
to communicate to the alters what she
had learned about Epstein Barr. It was
the first time they had all been in the
same room together. Natalie reported
that each alter had come forward,
naming her special gifts to the overall
system. After praying together, each
alter had said, “I belong.”

10
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Then Natalie told me, “Now I’m a ‘me,’
and I’m different. I am the collage of
their gifts. Everybody’s there. And if
they want, they could still come out,
but I’m a me. This me is finding out
a lot of things. I’m articulate. I have
movement. I definitely have a temper,
and I can express it. It’s like I'm looking through a pair of new eyes that
have never been touched or scarred.”
Again, I was dumbstruck! She had
gone beyond “co-consciousness” to
a form of integration that she welcomed. I sat stunned for some time
before Natalie asked me if she could
give me a hug. I am not sure, in retrospect, whether it was celebratory hug
or one designed to comfort me and
reel my confusion in.
Natalie stands out to me because
I never have felt more cast adrift.
I didn’t have a clue about what to
do – no theoretical or technical training
prepared me for this client and how
therapy progressed over time. In
reality, that’s the way it always is.
But I was there hunting for what
could work, adding something when
I could – the anger suggestions and
the imagery to help combat the
virus – until the unexpected occurred.
I believe it is best described, for me,
as a collaborative expedition for the
magic of the moment. Not the magic
of the sweeping, dramatic gesture or
an isolated technique or any other
novelty, but rather the magic that
grows out of exploring the client’s
world, validating their experiences,
and discovering what works.

Have you ever had to make
use of a method, technique
or a theory in a therapy ses-

sion, where you have found
it necessary to compromise
your ethics or values in life,
to create or retain a good
alliance and effectiveness in
therapy?
No. I have experienced many encounters with clients in which I challenged
my values and ethics, and perhaps
stretched them, but not compromised
them. Here is one example. This is a
bit of tawdry tale. Richard, a 29-yearold systems analyst, was referred by
his company doctor because of
Richard's increasing distress and
frequent absences. When I greeted
Richard in the waiting room, he
jumped out of his chair, got right in
my face – not 3 inches away – and
demanded "What are you going to do
for me?"
Richard didn’t look too good. The 60
cent therapy words would be agitated
and disheveled. I tried to stay calm
and just invited him to accompany
me to my office, whereupon Richard
raised his voice another notch and
repeated his question, and was once
again, too close for comfort.
I was definitely freaked at this point
but I simply replied that I didn’t know
if I could do anything for him but
that I would try my very best. Richard
finally sat down on my couch and told
his story, and the flood gates opened.
Richard began suspecting his wife,
Justine, of having an affair after he
discovered footprints in the snow in
his backyard. Consequently, he followed her, searched her belongings,
and kept track of her whereabouts.
But he could not find the incontrovertible evidence that he was sure
existed. Throughout Richard's growing

INTERVIEW BARRY DUNCAN

"Richard taught me that I
have to believe my clients,
pure and simple"
mistrust, Justine emphatically denied
the affair and told him he needed
help. Perhaps in desperation, Richard
began to secretly check Justine’s
underwear for signs of semen, which
would provide ironclad evidence of
her unfaithfulness (given there was no
sex with him).
Finally, Richard found stains on her
underwear and took it to a laboratory which confirmed the presence
of semen. Justine still denied his
accusations and insisted the semen
was his. She stepped up her efforts to
involve others, telling friends, family,
his employer, and their own children,
that Richard was sick and in need of
hospitalization. Justine rallied many
to her cause and filed for divorce. The
company doctor concurred with her
assessment, as did the first provider
that Richard saw, a psychiatrist who
offered an antipsychotic to ease
Richard’s pain.
After Richard’s first unsuccessful
encounter with the psychiatrist, the
company doctor was peeved. Perhaps
hoping to admonish Richard into
sanity, he had yelled “Cut the crap!”
Richard didn’t do much to disconfirm
everyone’s assessment of his sanity.
He was doing some pretty whacky
things, and looked more distressed
and haggard with each passing day.
Richard told me that he was
obtaining a DNA analysis of the semen
to see if it was a match with his.
While scrutinizing my every reaction,
not in a threatening way but rather
like a condemned man waiting for a
sentence, he nervously asked me if I
believed him.
So was Richard psychotic or was
Justine a liar? Subsequently, I talked
with Justine and invited her to

therapy but she declined. She was
very persuasive and pulled out all
the stops to describe Richard as a
hopelessly psychotic and in need of
medical help, noting that Richard’s
sister was also schizophrenic and
lived in a group home. What would
you say to Richard?
I told Richard that I did believe him.
Richard allowed himself a moment
of relief, but pressed on and told me
that the DNA test was going to cost a
lot of money. He then leaned forward,
stared uncomfortably, and asked me
the big question: did I think he was
crazy for spending all that money?
I responded that peace of mind
is cheap at any price. Richard broke
down and cried long and hard. He had
been through a lot, and was starting to
believe what many had told him – that
he was paranoid and needed
medication.
After a while, we started talking
about what he needed to do to stop
looking crazy while he waited on the
DNA results. If we took the affair as a
given, and that her intent was to make
him look crazy as a loon, then everything he was doing was playing right
into her hands. Richard and I worked
out a plan to get normalcy back in his
life: return to work, start spending
time with his kids, and taking better
care of him self. He did all of those
things and continued to bide his time
as best he could.
Finally the results came in. Although
Richard was greatly saddened when
the DNA results confirmed that the
semen was not his, he was not
surprised. Ultimately, the whole
seamy business came to light, and
Richard went about rebuilding his life.
I was so moved by Richard’s

response, the depth of his wailing, to
my simple act of believing him and
understanding his desire to know
what was going on that I have never
forgotten it. Richard taught me that
I have to believe my clients, pure
and simple. Honestly, while Richard
told me his story, I struggled with
believing him, which I knew was
risky to our alliance. But I ultimately
made a conscious choice, during that
session, to believe Richard – that it
didn’t matter how bizarre it seemed
or how classically paranoid it looked. I
decided, at the very least, that my
clients deserve to be believed. That
was a significant event in my development as a therapist. From that day
on, I no longer struggled with being
a reality police officer. And while it’s
true that sometimes people do lie,
even maliciously, like Justine, I am
willing to suspend disbelief until
the “facts” appear or maybe into
perpetuity.

What is the most fun part of
working with clients within
a frame of reference which
contains no fixed techniques, theory or method?
The most fun part is never knowing
what is going to happen when you put
two resourceful, unique individuals in
a room who engage each another in
this beautiful interpersonal event we
call psychotherapy. The magnificently
inexplicable is always lingering, and
the joy of discovery ever present.
The uncertainty within a frame of
reference with no fixed ideas or
methods creates unlimited possibilities for change. It is this indetermi-
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Når man aldrig ved...
nacy that gives therapy its texture and
infuses it with the excitement of
discovery. This allows for the “heretofore unsaid,” the “aha moments,” and
all the spontaneous ideas, connections, conclusions, plans, insights,
resolves, and new identities that
emerge when you put two people
together and call it therapy. This
doesn’t mean, of course, that it’s all
fireworks (just watch an entire session
rather than edited video clips), it just
means that tolerance for uncertainty
creates the space for new directions
and insights to occur to both the
client and the therapist.
The tolerance for uncertainty,
however, requires faith – faith in the
client, faith in yourself, and faith in
psychotherapy. But I am certain of
one thing: uncertainty is the key that
unlocks the potential for discovery. It
is hard to discover something if you
already know what it is that you are
looking for and where it is.
Because CDOI is unencumbered by
any particular theoretical or explanatory concepts, there is a freedom
to speculate. Some ideas grow into
relevant discussion, while others
fade away as it becomes apparent
they are not helpful to pursue. This
process seeks to chart a different
course – connections, conclusions,
solutions, etc. – in any form, that
permits a way to address the client’s
goals, to encourage an increase on the
Outcome Rating Scale (available in
Danish, free for personal use at
www.heartandsoulofchange.com).
From a discovery-oriented perspective, the word “intervention” does not
adequately describe the collaborative
process that emerges. To intervene is

12
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“to come into or between by way of
hindrance or modification.” It implies
something done to clients rather than
with them, and consequently overemphasizes the technical expertise of
the therapist, inaccurately portraying
what makes therapy successful. The
word intervention does not capture
the interdependence of technique
on the client’s resources and ideas
or how technique is successful to
the extent that it emerges from the
client’s positive evaluation of the
alliance. The words “invent” and
“invention” seems more apropos
to discovery. To invent is to “find or
discover, to produce for the first time
through imagination or ingenious
thinking and experiment.” Every
technique is used for the first time,
invented by clients and therapists to
fit the client’s unique attributes and
circumstance.
The therapist and client are coexplorers, searching the client’s world
for the map that provides a route of
restoration. As co-adventurers, you
encounter multiple opportunities
for sharing your respective vantage
points while crossing the terrain of
the client’s world, periodically
stopping to consult your ORS/SRS
compass to ensure you are headed in
the right direction. When lost along
the way, you regroup to look for
alternate routes on your maps, as well
as the maps of others you encounter
on the journey. Such expeditions
often uncover trails that we never
dreamed existed.

If you at one point in your
life was to seek therapy (of

course depending on why)
how would I as a therapist
manage to obtain a good
alliance between us and
ensure effectiveness?
I have consulted a therapist twice in
my life and I had a good experience
both times. I don’t think I would want
anything different than most clients
who make their way into our offices.
I want to be heard, understood, and
respected. I want you to see me as
transcending my problems, that my
humanity is not represented by the
problem, that I am not my problem. I
want validation of my experience and
for you to believe that I have good
reason to think, feel, and behave the
way I do, even if it doesn’t fit your
experience. Finally, I would want my
ideas about how I might change to
remain central, and that your interest
in your own ideas would fade if they
did not resonate with me.
The best way to secure a good
alliance with me and ensure effectiveness would be to monitor both the
alliance and outcome in each
session. This would not leave either
the alliance or effectiveness to
chance. By creating a culture of feedback, and aspiring to transparency
and collaboration, together we could
make sure that we were on the right
track regarding my benefit from your
services and that you were fitting my
expectations about how therapy was
conducted. If things were not going
well, your non-defensive response
would be critical along with your
wiliness to explore options, including
referring me on to someone else.

SUSANNE BARGMANN: ALLEGIANCE I SYSTEMISK OG NARRATIV PRAKSIS

Susanne Bargmann er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og arbejder i
privat praksis i Hørsholm. Hun arbejder primært med klienter, der kæmper med
spiseforstyrrelsesproblemer samt med børn og børnefamilier. Susanne har anvendt
ORS og SRS som en fast del af sit arbejde de sidste otte år. Hun er "Certified CDOI
Trainer" og "Senior Associate" for The International Center for Clinical Excellence – et
internetbaseret projekt startet af den ene af grundlæggerne af CDOI, Scott D. Miller.
Udover sit terapeutiske virke, arbejder Susanne med enkelt terapeuter og organisationer, som ønsker at implementere ORS og SRS som en fast del af deres arbejde.
Hun svarer her på fire spørgsmål.

Hvorfor arbejder du
systemisk og narrativt?
Jeg startede min karriere på
Stolpegård og havde det held at få
lov at arbejde sammen med Mogens
Holme, som har været en bærende
kraft i forhold til at introducere de
systemiske tanker i Danmark. Jeg blev
med det samme vældigt inspireret af
de systemiske tanker og oplevede, at
de passede godt med min forståelse
af mennesker og forandringsprocesser – jeg kunne godt lide de tanker
og terapeutiske holdninger, som de
systemiske tænkere var fortalere for:
"Den ikke-vidende position" (Anderson og Goolishian), nysgerrighed, uærbødighed (Milano-skolen),
ideerne om at fokusere på løsninger
og ressourcer frem for problemer
(deShazer). Det var derfor naturligt
for mig at forsøge at lære så meget
som overhovedet muligt, læse, gå på
kurser og efteruddannelser, for at dygtiggøre mig indenfor de systemiske
tanker. I den proces stødte jeg på de
narrative tanker, som var i sin spæde

begyndelse i Danmark på det tidspunkt. De narrative ideer og metoder
virkede så forfriskende anderledes, og
jeg arbejde på dette tidspunkt på et
familiecenter, hvor jeg oplevede dem
som brugbare især i mit arbejde med
børn. Siden har jeg, især i mit arbejde
med spiseforstyrrelses-problemer,
oplevet, at narrative tanker – særligt
eksternalisering (Epston) – har været
brugbare og hjælpsomme indgange
til at tale med klienterne om deres
problemer.
Jeg tror faktisk, det er en væsentlig
pointe: Når man nu ved, at alle terapeutiske tilgange virker nogenlunde
lige effektivt, så bliver det afgørende,
at vi som terapeuter vælger den
metode og teori, som, vi synes, passer
til os.
På den måde vil vi have de bedste
muligheder for at arbejde på en måde,
som vi trives med, vi vil have den
bedste mulighed for også over for
vores klienter at virke troværdige i
forhold til, at vi rent faktisk tror på, at
vores metode er virksom (det man i
forskningssprog kalder for "therapist

allegiance"), og dermed vil vi opnå
den bedste effekt af vores arbejde.

Hvordan formår du at
kombinere tankerne bag
CDOI og samtidig holde fast
i at arbejde systemisk og
narrativt?
Jeg tror den første pointe, som er
vigtig at fremhæve i forhold til CDOI,
er, at anvendelsen af ORS og SRS netop understøtter de faktorer som alle
terapeutiske retninger har til fælles –
de non-specifikke faktorer (den terapeutiske alliance (enighed om mål,
metoder og at terapeuten opleves
som varm, empatisk), terapeutens
tiltro til sin metode (allegiance), klientens ressourcer og udfordringer, samt
ikke mindst terapeuten som person).
CDOI betyder Client-Directed,
Outcome-Informed. Det betyder,
at man som terapeut er optaget af
at spørge ind til klientens ideer til
den terapeutiske proces – eller sagt
med andre ord: Man er som terapeut
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optaget
af, hvordan
klienten opfatter
den terapeutiske
alliance – hvordan
klienten oplever, at
alliancen ”passer” til
det, klienten ønsker sig,
og man er optaget af at
justere og tilpasse terapien,
så klienten oplever det mest
muligt hjælpsomt, fordi man
ved, at klienter, der oplever en
god alliance med deres terapeut,
også er mere engagerede i det
arbejde, der foregår i terapien. Og
klientens engagement i processen er
den væsentligste faktor i forhold til, at
terapien også har en effekt. Derudover er man optaget af at holde øje
med effekten af terapi, fordi man ved,
at et tegn på, at et terapeutisk forløb
også på lang sigt bliver virksomt for
klienten, er, at der ret tidligt i forløbet
kan ses en mærkbar bedring af klientens funktionsniveau. Derfor vil en
tidlig bedring (early change) være et
vigtigt tegn på, at denne terapi også
på lang sigt vil kunne føre til varig
bedring for klienten.
For at kunne holde øje med alliancen (Client-Directed) anvender
man et allianceskema i slutningen
af hver session, Session Rating
Scale (SRS), som spørger ind til de
væsentligste elementer af alliancen:
at klienten oplever sig hørt, forstået
og respekteret af terapeuten, at
klienten oplever, at der arbejdes med
de mål og emner, som er vigtige for
ham/hende, og at terapeutens tilgang
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eller metode passer for klienten.
Skemaet har fire spørgsmål, og
klienten giver sin tilbagemelding på
de fire spørgsmål med det samme,
og tilbagemeldingen diskuteres med
terapeuten, inden klienten går ud af
døren, for at sikre, at terapeuten har
fået fat i evt. justeringer, som klienten
kunne opleve som hjælpsomme.
For at kunne holde øje med effekten
af terapien (Outcome-Informed), anvender man Outcome RatingScale (ORS)
i starten af hver session. Skemaet
måler klientens subjektive oplevelse
af sit funktionsniveau (distress) på fire
meget brede og generelle spørgsmål:
Individuelt velbefindende, nære
relationer, socialt velbefindende og
generelt velbefindende. De løbende
målinger giver en forløbsgraf, som
bliver et konkret grafisk udtryk for,
hvordan klienten oplever effekten
af terapien. grafen bliver på den
måde et fælles redskab for terapeut
og klient til at drøfte, om terapien
har det ønskede effekt, eller om der
skal justeres noget i arbejdet, for at
klienten begynder at få det bedre.
Derudover bygger CDOI på den
solide viden, vi har fra psykoterapiforskningen og feedback forskningen,
som viser, at succesfulde terapeutiske
forløb er kendetegnet ved, at klienterne tidligt i forløbet oplever en
signifikant fremgang – med andre
ord: Klienter, der er i forløb, som også
på lang sigt vil være hjælpsomme
for dem, vil i løbet af de første fire
til seks samtaler opleve en betydelig
fremgang. Med denne viden i hånden
bliver det muligt hurtigere at opdage,
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"Skemaerne skærper min
evne til hele tiden at tjekke ind med
klienten, om vi er på rette spor"

hvis vi er i gang med et forløb, som
ikke vil være hjælpsomt for klienten,
og det vil give os muligheder for
enten at justere det arbejde, vi laver
med klienten, eller henvise klienten
til en anden terapeut i erkendelsen af,
at for netop denne klient er jeg ikke
den rette terapeut.
I min erfaring taler vi som terapeuter ikke ret meget med hinanden om
de udfordringer, vi alle sammen står
overfor i vores arbejde: Vi har alle
sammen forløb, som ikke lykkes, og
vi har alle klienter, som dropper ud af
vores behandling uden at have opnået
den forventede effekt af terapien.
Og hvad værre er: Når vi ikke laver
formaliserede målinger, så opdager vi
oftest ikke, når klienter ikke profiterer
af terapien. Når man ser på psykoterapiforskningen, viser det sig, at vi som
terapeuter gennemsnitligt lykkes med
at hjælpe 60-70% af de klienter, vi
møder. Med andre ord: omkring 1/3 af
vores klienter vil være bedre hjulpet
ved, at vi henviste dem videre til en
anden terapeut! Den gode nyhed er,
at feedback forskningen meget solidt
viser, at det nytter noget, at terapeuter får løbende formaliseret feedback
fra deres klienter: Færre klienter
dropper ud af behandlingen, færre
klienter får det værre i behandlingen,
og færre klienter bliver i ufrugtbare
terapeutiske forløb i lang tid. Dette
skyldes primært, at når terapeuter får
adgang til klienters feedback, giver
det naturligvis anledning til, at de
handler på den feedback, de får.
Jeg tænker derfor ikke, at der er
et modsætningsforhold imellem

at arbejde med ORS og SRS og de
systemiske og narrative tanker –
tværtimod. Skemaerne skærper min
evne til hele tiden at tjekke ind med
klienten, om vi er på rette spor, og
om det, vi laver, fører til, at klienten
får det ud af terapien, som han/ hun
ønsker. Derudover oplever jeg, at
skemaerne muliggør en dialog med
klienten, som jeg ville have svært
ved at have med klienten uden deres
konkrete tilbagemeldinger: Vi har en
graf (noget fælles tredje), som vi kan
kigge på og reflektere sammen over,
og vi får muligheden for at tale om
vores samarbejde på en åben, nysgerrig og respektfuld måde – begge
dele oplever jeg som en gave til mit
terapeutiske arbejde, som ligger fuldstændig i tråd med min systemiske
og narrative tænkning. Jeg oplever, at
skemaerne inviterer til et samarbejde
om processen og signalerer, at det
er klienten, som er eksperten på, om
terapien har den ønskede effekt, samt
at klienten har en væsentlig stemme
i forhold til deres mål for terapien og
ideer til, hvordan vi skal arbejde. Med
andre ord er det min oplevelse, at anvendelsen af skemaerne skærper mig
i at gøre mange af de ting, jeg i forvejen tænker er vigtige at gøre ud fra
mit teoretiske ståsted (være nysgerrig,
være ikke-vidende, være samarbejdende, være proces-afklarende, osv.).

Har du oplevet en situation, hvor du har følt, at du
er gået på kompromis med
eller måtte udvikle dele af

enten systemiske eller narrative tanker/praksisser for
enten at kunne skabe eller
opretholde en effektfuld
terapi og en god alliance
med klienten?
Som sagt oplever jeg skemaerne som
en støtte i forhold til at holde fast i
min meta-forståelse af terapi: Vi skal
arbejde på en måde, som er brugbar
for klienten. Klienten skal føle sig
tilpas i vores samarbejde. Klientens
stemme omkring den oplevede effekt
er den vigtigste parameter, når vi skal
bedømme, om vores arbejde virker.
Vores arbejde skal være hjælpsomt
for klienten, og vi skal have et samarbejde omkring terapien.
Det betyder, at jeg (ligesom de
fleste andre terapeuter) tænker, at
den konstante afstemning og tilpasning af terapien er en naturlig del af
at arbejde systemisk og narrativt. Jeg
tænker derfor ikke, at ORS og SRS får
mig til at gå på kompromis med det,
jeg tror på, men fordi jeg får klientens
feedback sort på hvidt, kan jeg ikke
sidde feedbacken overhørig, hvilket
betyder, at jeg ofte er i en situation,
hvor jeg er nødt til at reagere på den
feedback, jeg får.
For at gøre den pointe lidt
tydeligere vil jeg prøve at illustrere
det med et par case-vignetter: Se
næste side.
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Case 1:

Når der skiftes kurs
Karina er 19 år gammel og bliver henvist
af sin læge pga. depression og er ved
første samtale meget nedtrykt. Hun er
aktuelt ved at færdiggøre sin studentereksamen, hvilket er det eneste, hun
formår at passe. Hendes mor døde, da
hun var i den tidlige pubertet, og både
lægen og hendes familie mener, at hun
skal have "sorg-bearbejdning". Selv mener
hun, at vi skal tale om hendes "selvværd".
Der er flere konflikter i hendes liv: Hun
skændes med far, hun har konflikter med
sine veninder, og der er et vanskeligt
forhold i mellem hende og hendes
kæreste.
Hun kommer til samtaler en gang om
ugen, og vores fokus er på konflikterne
med venner og kæreste, og vi forsøger at
tale om tabet af mor. Efter fem samtaler
er det tydeligt, at selvom vi har forsøgt
forskellige strategier (eksternaliseret
depressionen, talt om hvad der er vigtigt
for hende (foretrukken fortælling), og
talt om mor (re-membering)) har det

ikke haft nogen effekt – hendes score
på ORS er præcis den samme som ved
første samtale. Det var min oplevelse, at
vi havde gode samtaler, og hun gav udtryk
for, at hun var glad for samtalerne, men
det havde som sagt ikke nogen effekt på,
hvordan hun havde det.
I slutningen af femte samtale aftaler vi
derfor, at jeg søger konsultation hos min
supervisor, og vi aftaler, at vi er nødt til
at prøve noget andet. Ved konsultationen
med min supervisor udvikler vi forskellige
alternative ideer til, hvordan jeg kan arbejde med Karina (ideer til hvordan jeg kan
ændre i vores alliance), og jeg beslutter at
foreslå hende, at vi laver familiesamtaler
i stedet for individuelle samtaler (og jeg
ændrer fokus fra et narrativt fokus til et
mere systemisk fokus).
Karina har før været lidt afvisende over
for familiesamtaler, men da vi efterfølgende taler i telefon sammen, og jeg
beskriver den idé, jeg er blevet inspireret
til af samtalen med min supervisor, bliver

vi enige om at give det et forsøg.
Karina og hendes far og to brødre kommer til familiesamtaler cirka en gang om
måneden og får talt om deres indbyrdes
forhold, og særligt får faderen fortalt
Karina, hvor højt han elsker hende. Karina
giver udtryk for, hvor betydningsfuldt
netop dette er for hende, da hun siden
moderens død har været i tvivl, om der
overhovedet var nogen, der elskede
hende. Som følge af familiesamtalerne
begynder Karina ret hurtigt at få det
bedre (og hendes ORS score stiger
markant). Efter fem familiesamtaler er
både hun og familien enige om, at de har
fået den hjælp, de havde brug for, og vi
afrunder forløbet.

Hvad er den bedste
oplevelse, du har haft, ved
at inddrage CDOI (SRS/ORS)
i din praksis?

tiske arbejde. Det er en måde at arbejde på – en måde at tænke på – som
jeg brænder rigtig meget for. Jeg har
oplevet skemaerne som afgørende
i mit terapeutiske arbejde, og jeg
brænder for at få lov til at inspirere
andre til at arbejde med skemaerne.
Derfor betyder det rigtig meget
for mig, når jeg som underviser/
supervisor/konsulent får lov at være
med i andre terapeuters proces om at
integrere skemaerne i deres arbejde.

Det er en udfordrende og lang proces,
hvor man som terapeut skal kaste sig
ud i at gøre noget, som ligger meget
langt væk fra det, man er vant til.
Man kan føle sig utilpas, akavet,
usikker, og man kan komme i tvivl,
om det overhovedet er en god idé
at bruge skemaerne. Det at få lov at
støtte terapeuter til at holde fast og
se deres begejstring, når de første
gang oplever, at skemaerne har fanget
feedback, de ellers ikke ville have

Det er et svært spørgsmål at svare på,
for der er så mange. De to ovenstående eksempler er begge oplevelser, som gør, at jeg ikke ville have
lyst til at undvære den information,
jeg får fra skemaerne i mit terapeu-
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Case 2:

Når der skiftes terapeut
Elena er 25 år gammel og henvender
sig, fordi hun siden 16 års alderen har
kæmpet med anoreksi. Hun har været
i behandling i det psykiatriske system,
siden hun var 16, men oplever ikke nogen
ændring i, hvordan hun har det. Hun scorer lavt på ORS ved første samtale, hvilket
er et udtryk for, at hun føler sig vældig
forpint af sin situation. Elena fortæller, at
hun generelt er meget skeptisk over for
psykologer på grund af sine erfaringer,
og hun mener, det vil tage tid for hende
at få tillid til mig. Det kan vi også spore
på hendes SRS skema, hvor hun giver
udtryk for at være usikker på, om måden,
vi arbejder på, er den rette for hende, og
hun er også usikker på, om jeg er den
rette terapeut.
Vi forsøger nogle forskellige tilgange
til at tale om hendes problemer, og hun
synes umiddelbart bedst om samtaler,
der handler om hendes "foretrukne historie" for – som hun siger – "der har altid
været fokus på min sygdom og alt det, jeg
gjorde galt i min tidligere behandling, så
det her er første gang, jeg får mulighed
for at tale mere om det, som jeg sætter
pris på ved mig selv – det er nyt for mig".
Samtalerne betyder, at hun gradvist giver
udtryk for større tillid til mig og vores
samarbejde (på SRS skemaet), men
hendes ORS-score ændrer sig ikke.

Da vi efter seks samtaler stadig ikke har
opnået nogen effekt, taler vi om, hvordan
vi kan ændre kurs i vores arbejde. Hun
siger, at selvom vores samtaler om
hendes værdier har været rare, så tror
hun, jeg er nødt til at være mere "hård"
ved hende og holde hende fast på, at
hendes spisemønster skal ændre sig.
Vi får derfor etableret kontakt med en
diætist. Hun går i gang med at skrive
kostdagbog, og vi går ind i et mere
målrettet arbejde for at ændre på hendes
spisemønster. Samtidig begynder vi
at anvende mere eksternaliserende
metoder i forhold til vores samtaler om
spiseforstyrrelsen.
Efter tre samtaler må vi konstatere,
at Elena ikke oplever det som hjælpsomt
overhovedet – tvært imod kan hun
mærke, at hun kommer til at synes
dårligere om mig, når vi arbejder på
den måde. Vi taler derfor om, hvorvidt vi
skal kigge efter en anden terapeut, som
måske kan tilbyde Elena nogle andre ideer
end dem, jeg har, men hun siger "jeg har
aldrig stolet på en behandler, som jeg
stoler på dig – jeg vil meget gerne blive".
Vi aftaler derfor at gøre et sidste forsøg
og vælger at invitere hendes veninder fra
studiet med til samtaler for at se, om de
kan bidrage til at kæmpe imod spiseforstyrrelsen. Jeg spørger Elena, "hvor

mange samtaler mere, tror du, vi skal
prøve, før vi kan være nødt til at erkende,
at det jeg kan, ikke er det, du har brug for
i forhold til at få det bedre?" og hun siger
"tre samtaler mere".
Vi har tre samtaler med Elena og
hendes to nærmeste veninder, hvor
veninderne får mere indblik i Elenas
vanskeligheder og i, hvordan de kan
være en hjælp i forhold til hendes kamp
mod anoreksien. Alle synes godt om
samtalerne, men Elena får det ikke bedre,
hun siger "lige meget, hvor meget vi taler
om det, kan jeg ikke ændre på noget, når
jeg kommer hjem fra samtalerne". Vi
ender derfor med, sammen med hendes
veninder at lave en brainstorm om andre
muligheder for at få hjælp og ender med
at finde et behandlingssted, som tilbyder
gruppeterapi og støtte til måltiderne.
Elena får ret hurtigt tilbudt en plads
og starter behandling. Efter en måned
sender hun mig en mail, hvor hun blandt
andet skriver: "Jeg føler, at jeg for første
gang i min behandlingstid faktisk er et
sted, hvor jeg får det bedre. Jeg føler, at
jeg får hjælp af at være sammen med de
andre piger, og det konkrete arbejde ved
måltiderne gør, at jeg langsomt ændrer
på nogle af spiseforstyrrelsens faste
mønstre".

været opmærksomme på, er utroligt
givende.
Samtidig nyder jeg at få lov at pleje
min "nørdede" side, når jeg bruger tid
på erfaringsudveksling, idéudvikling
og problemløsning med terapeuter
fra hele verden på ICCE
(centerforclinicalexcellence.com).
Sitet er en slags "Facebook for
terapeuter", hvor alle er optagede af
at blive dygtigere til deres arbejde
– og tanken med sitet er at dele viden

og forsøge sammen at blive dygtigere
som profession.
Der er terapeuter fra hele verden,
som er lige så optagede af at bruge
ORS og SRS i deres arbejde, og jeg
nyder at få lov at dykke ned i detaljer
om brugen af skemaerne, som kan
gøre, at jeg får endnu mere information fra mine klienter om vores
arbejde. Der er konstant spændende
diskussioner og spørgsmål i gang,
terapeuter deler deres tanker og er-

faringer på små videoklip, terapeuter
skriver om deres tanker i blogs – for
mig er det virkelig et sted, hvor jeg
henter inspiration, viden og energi fra.
Sitet er åbent for alle, og det koster
ikke noget at deltage, og vi er allerede nu en ret stor gruppe af danske
terapeuter koblet på sitet.
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Cand. psych. Ole Nygaard er autoriseret specialist
i psykoterapi og supervision. Han er medindehaver af Wiol
og tidligere formand for STOK.

Den inviterende

samtale

til ændring af livsstil (I)
Dette skrift tager udgangspunkt i de
erfaringer, der er gjort i forbindelse med
kurser, jeg har holdt for læger fra Social
Medicinsk Enhed i Århus og i mindre
omfang i Ålborg – samt mit terapeutiske
arbejde med nogle af deres henviste
klienter med kroniske og invaliderende
smerter, som ikke – eller kun i ufuldstændig grad – kunne forklares somatisk.
Lægerne ønskede at blive opkvalificerede
i deres terapeutiske færdigheder og
ønskede et systemisk kursus over et år.
De blev præsenteret for en række
systemiske teorier og begreber – og de
dertil hørende modeller for samtaler.
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Hensigten med at bringe disse modeller i koncentreret form i Systemisk
Forum er at præsentere bladets
læsere for en opsummering af nogle
af de vigtigste systemiske terapimodeller med dertil hørende eksempler
på en række konkrete spørgsmål,
terapeuten kan benytte sig af.
Disse vil blive fordelt over to
artikler og eventuelt udvidet med en
tredje artikel for også at inddrage en
række narrative begreber og terapimodeller.
Selvom udgangspunktet er ”psykosomatiske livsstilssygdomme”, er de
præsenterede modeller generelle
systemiske og narrative modeller, og
de vil derfor også kunne anvendes
over for alle andre former for psykiske
problemer, der kan få folk til at søge
psykoterapi.
Mit håb er, at læserne vil blive
styrket i deres terapeutiske færdigheder og kunne hente inspiration til
endnu flere veje at gå i deres psykoterapeutiske praksis – eller for at
bruge en metafor: at jeg med disse
artikler vil kunne bidrage med nogle

DEN INVITERENDE SAMTALE TIL ÆNDRING AF LIVSSTIL (I)

ekstra tangenter til læsernes psykoterapeutiske klaver. Denne første
artiklel handler om vigtige systemiske
grundprincipper og terapimodeller,
og der gives konkrete eksempler på
terapisekvenser for hver af modellerne:
Insoo Kim Bergs tre klientpositioner: ”Besøgende, klagere og
kunder”.
En ”universalmodel” for et
terapeutisk forløb – inspireret af
Maturana.
Humberto Maturanas tanker om
”ændring og udviklingsprocesser”.
Den anden artikel, der kommer i et
senere nummer af Systemisk Forum,
handler om at arbejde med klientens
præmisser – inspireret af Gregory
Bateson.
1.	Appreciative Inquiry.
2. Skalaspørgsmål med henblik på,
at klienten selv får magten over
problemet.
3. ”Fremtidshuset”.

Hvis mennesker fungerede
som billardkugler
Det ville være lettere som terapeut
at behandle klienter, hvis disse fulgte
”termodynamikkens 2. lov om energiernes konstans”, så et energifyldt
argument for ændring af klientens

uhensigtsmæssige livsstil kunne indsættes med samme præcision og med
samme forudsigelige effekt, som en
mester i billard er i stand til.
Men ét er fysikkens klassiske love
anvendt på ”døde systemer” og noget
andet sprogligt samspil i ”levende
systemer”. Vi kan aldrig med usvigelig
sikkerhed forudse effekten af et argument, en påstand, en belæring, et godt
råd, en ”skideballe”, en straf – eller for
den sags skyld en anerkendelse, en
opmuntring eller sågar en kærlighedserklæring.
Tænk blot på effekten af at sparke
til en hund. Reaktionen kan fås i
mange udgaver. Lad mig tage et par
oplagte:
– Hunden falder ned i ”hvalperefleksen” med blottet strube.
– Hunden bider omgående.
– Hunden forsvinder i et hyl ud mod
horisonten.
I sidstnævnte tilfælde kan den
måbende sparker se beundrende ned
på sin fod og udbryde: Det var dog en
ufattelig stor energi, jeg fik overført til
den hund! Men dette ræsonnement er
naturligvis absurd – hundes reaktion
på sparket vil afhænge af et kompliceret samspil af mange faktorer, og
lad mig blot nævne i flæng: Hundens
genetik, opdragelse, erfaringer med

spark/smerte, den specielle kontekst
sparket fandt sted i, hundens tilhørsforhold til sparkeren etc. Og det er i
sidste ende hunden, der mobiliserer
energien – ikke sparket.

Samtalen som indspark
Hvor meget mere kompliceret må det
så ikke være for mennesker – i tilfældet terapeuten, som gerne vil ”indsparke” et par gode argumenter for,
at klienten med fordel kunne ændre
livsstil som alternativ til eller supplement til medicinering?
Enhver behandlers frustration og
dilemma vedrørende livsstilsrelaterede sygdomme består i, at det ikke
er muligt direkte at ændre klientens
motivation, holdninger eller adfærd.
Behandleren har her i stedet
samtalen og kommunikation til
rådighed for at opnå at gøre klienten
til en aktiv samarbejdspartner
omkring klientens egen livsstil – holdninger og adfærd vedrørende motion
og kost, ryge-, drikke- og arbejdsvaner
etc!

Om at anerkende
problem og ansvar
En nyttig model til analyse af klientens holdning og position i samtalen
er fremsat af den amerikanske

Det ville være lettere, at være terapeut, hvis et ”energifyldt argument for ændring af klientens uhensigtsmæssige
livsstil kunne indsættes med samme præcision og med samme forudsigelige effekt, som en mester i billard er i stand til.”
Foto: Dmitry Lyamzin, Dreamstime.
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Besøgende
"Min mand har sendt mig.
Han synes det ville være godt
for mig at se Dem."

Klager

Kunde

”Jeg har problemer med mit helbred.
”Trapperne tager livet af mig, og jeg får
let åndenød. Benene smerter om aftenen, Jeg vil gerne vide, hvad der kan gøres rent
og jeg bliver tit plaget af hovedpine. Som behandlingsmæssigt, og hvad jeg selv kan
gøre for at få det bedre.”
behandler må du gøre noget!”

KLIENTENS POSITION

KLIENTENS POSITION

KLIENTENS POSITION

Minus problem

Plus problem

Plus problem

Minus ansvar

Minus ansvar

Plus ansvar

MODEL 1
Tre klient-positioner (Insoo Kim Berg)

løsningsfokuserede korttids-terapeut,
Insoo Kim Berg (model 1).
Hvis behandleren udelukkende
mødte den sidste klientkategori, som
er motiveret til selv at gøre en aktiv
indsats for et bedre liv, ville opgaven
om at medvirke til livsstilsændringer
være mere ligetil, men da klienterne
fordeler sig på alle tre kategorier,
følger her en række anvisninger og
redskaber for behandleren.

Klienten kommer ”på besøg”
uden egen motivation
På mange måder er dette den vanskeligste klient at tackle, da der enten
ikke er sygdomserkendelse og følgelig
heller ikke noget oplevet ansvar for
at skabe ændringer i sin livsstil. Eller
at klienten inderst inde godt ved,
det står galt til med helbredet, og at
livsstilen burde gøres mindre usund
(fx ryge, drikke, arbejde mindre), men
der kommer hele tiden noget aktuelt
på tværs, så de nødvendige ændringer
i livsstil udsættes konstant. ”Jeg lever
vel ikke mere usundt end flertallet –
og det står vel heller ikke så galt til
med helbredet, for så ville jeg kunne
mærke det.”
Følgelig opfatter klienten, at det er
andre mennesker, der er for bekymrede, er for emsige eller i irriterende
grad har projekter på deres vegne, og
her er faldgruberne åbenbare:
1. Behandleren forsøger at overbe-
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vise klienten om, at denne har et
problem og derfor er nødt til at
lægge sit liv om.
2. Behandleren holder en ”alvorstale”
med dertil hørende ”pegefinger”.
3. Behandleren foreholder det ufornuftige i klientens livsstil.
4. Behandleren appellerer til klientens ”sunde fornuft”.
Klienternes reaktioner herpå er
velkendte: Forsvar, papegøjesnak
(snakker behandleren efter munden),
bortforklaringer, aggressivitet (direkte
overfor behandleren eller indirekte
ved at skifte behandler), tavshed og
lukkethed etc. Det er i bedste fald
spild af begge parters tid, og i værste
fald er behandleren på kollisionskurs
med klienten.

En bedre strategi
1. 	Anerkend og ros klientens initiativ
til at møde op til konsultation – eller hvad der i øvrigt kan peges på.
2. Undersøg de gode grunde til, at en
anden har sendt klienten: ”Hvorfor tror du, at din mand har sendt
dig til en behandler?” ”Hvad tror
du, han håber, der kommer ud af
det?” ”Kan du følge ham i hans
begrundelser og håb?” ”Hvis det
skulle vise sig, at der er hold i hans
bekymringer om dig, hvad vil det
så betyde for den måde, du tænker
om din livsstil?”

3. Spørg om klienten – nu da hun har
fået en tid og er kommet – er interesseret i en samtale om hendes
livsstil. Muligheden er nu for, at
klienten bliver ”kunde i butikken” –
og ellers gå til ”4”:
4. 	Afslut med at fortælle klienten, at
skulle denne i fremtiden få et problem – eller måtte ønske at forbedre
sin livskvalitet – er hun velkommen
til at få en ny tid.
Pointen er, at når behandleren undlader at presse klienten, vil det blive
oplevet som et positivt og anerkendende møde med større sandsynlighed
for en motiveret opfølgning.

Klienten klager over ”livets
besværligheder”
Klientens holdning er her, at nok har
vedkommende plagsomme problemer, men det er noget påført udefra.
Klienten ser ikke sin egen indflydelse
på ubehagelighederne og tager
følgelig ikke noget ansvar for sin
situation, men vil (passivt) have behandleren til at løse alle problemerne.
Her kan behandleren komme på
umådeligt hårdt arbejde, da alt, som
ikke lykkes, vil være ”behandlerens
skyld” eller udtryk for, at behandleren
ikke har gjort sig umage nok eller er
inkompetent.
Strategien går ud på at få klienten
til at opdage sin egen indflydelse

DEN INVITERENDE SAMTALE TIL ÆNDRING AF LIVSSTIL (I)

”...klienten kommer selv til at levere
alle de sammenhænge, hvor de selv
influerer på lidelsen.”

på ubehagelighederne og dermed
også sit ansvar og sine muligheder
for bedre livskvalitet. Hertil er der en
række redskaber:
1. Skalaspørgsmål for hver af ”klagepunkterne”: ”På en skala fra 0 – 10
hvor vil du placere problemets
plagsomhed for tiden? Når det er
værst? Når det går bedst? Lige nu
hvor vi taler om det?”
Opgaven for behandleren ligger i at undersøge forskelle eller
bevægelser i lidelsens styrke og
hver gang spørge til, hvad klienten
gjorde på det tidspunkt eller umiddelbart før. Klienten præsenteres
med sine egne svar for, hvilke
handlinger der fører til henholdsvis
forværring eller forbedring i tilstanden – og præsenteres dermed
for sin egen indflydelse på lidelsen.
2. Undtagelser fra problemet:
”Hvornår er lidelsen fraværende?”
”Hvad gør du på dette tidspunkt?”
”Er det nogensinde hændt, at
symptomerne var på vej, men at
det lykkedes for dig at holde dem
væk?” ”Hvad gjorde du (i detaljer)?”
”Hvad sætter denne viden om din
egen styrke dig i stand til?”
”Hvad kunne være næste skridt, du
yderligere kunne tage?”
3. Fremtidsspørgsmål: ”Når (ikke
”hvis”) lidelsen er aftaget eller
ophørt, hvad har du da foretaget
dig i mellemtiden?” ”Hvad tror du,

dine nærmeste vil have set dig
foretage dig?” ”Hvad vil det sætte
dig i stand til at gøre, som du ikke
– eller kun vanskeligt – kan gøre i
dag?” ”Hvad vil det betyde for dit
forhold til de vigtigste personer
i dit liv?” ”Hvor mange procents
sandsynlighed (eller konkrete tal
på en skala) vil du byde på, at du
klarer at bevæge dig i den ønskede
retning?”
Uanset hvor højt eller lavt klienten
sætter tallet: ”Hvad giver dig grobund
for dette positive bud?” ”Hvad
fortæller det om dig selv?” ”Hvad vil
denne viden om dig selv sætte dig i
stand til at gøre fremover?”

Handling og lidelse
kobles sammen
Tjek nu, om klienten virkelig er interesseret i at få reduceret eller fjernet
lidelsen. Hvis ”ja”, da forehold, at omhyggelige observationer og registreringer, som kun klienten kan foretage
inden næste aftale, er helt afgørende
for en behandling eller bedring.
Disse består i, at klienten hver dag
omhyggeligt observerer og noterer
skematisk alle ændring i lidelsens
symptomer, som forekommer i den
mellemliggende periode. Dvs. noterer
hver gang lidelsen enten forværres
eller bedres. Ligeledes er det vigtigt
at notere tidspunkter, hvor der evt.

helt er fravær af symptomer. Til hver
observation skal klienten desuden
notere, hvad vedkommende selv
foretog sig på ændringstidspunktet
og umiddelbart inden. Pointen med
denne hjemmeopgave er for det
første, at klienten i aktiv handling
bliver koblet direkte på sin egen
lidelse, og for det andet, at alt, hvad
klienten foretager sig, der medfører
forøgelse eller reduktion i lidelsens
symptomer, hele tiden bliver gjort
bevidst for klienten. Dvs. klienten
kommer selv til at levere alle de
sammenhænge, hvor de selv influerer
på lidelsen.
Resultaterne herfra gennemgås
med klienten ved næste samtale for
yderligere tydeliggørelse af klientens
egen aktive indflydelse på lidelsen.

Klienten er ”kunde”
og ønsker aktiv deltagelse
Når klienten kommer som ”kunde”
og har erkendt både sit problem og
sit ansvar, kan behandleren straks
indlede en undersøgelse af, hvilke
mønstre, sammenhænge, forståelser
og evt. handlemuligheder der kan
opdages.
Her kan behandleren fx benytte
sig af en universel model, der er en
opskrift på en systematisk opbygget
samtaleterapi eller supervision.
(model 2). Man arbejder med tre faser:
A. Beskrivelser, B. Forståelser, C. Ideer
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A. beskrivelser

B. forståelser

C. ideer til handlinger

MODEL 2
ABC – tre faser
En systematisk opbygget samtaleterapi eller supervision kan bestå af tre faser.

til handlinger.
1. Stil klienten spørgsmål om hans/
hendes svar efter modellens ABC:
A. ”Hvordan vil du beskrive lidelsen/
problemet?”
B. ”Hvordan forstår du, at netop du
har denne lidelse/problem?”
C. ”Har du selv allerede nu ideer til,
hvordan du kan handle på lidelsen/
problemet?”
2. Stil klienten spørgsmålet: ”Hvem
andre kender til eller er influeret
af lidelsen/problemet?” Skriv
navnene (max. 5) på disse personer
– gerne på flipover eller tavle.
3. For hver af disse personer (eksempel: min søster, min mand, min
bedste ven Tom, mine kollegaer
Marianne og Per samt min chef) udspørger du for hver af personerne
efter ABC-modellen:
A. ”Hvordan tror du, at din søster vil
beskrive din lidelse/problem?”
B. ”Hvordan tror du, din søster forstår
eller vil forklare, at netop du har
denne lidelse eller dette problem?”
C. ”Hvilke ideer tror du, din søster har
til, hvilke handlinger du med fordel
kunne gøre?”
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4. Når denne ABC er udspurgt for alle
udpegede personer, spøger du
klienten: ”Hvordan tænker du/ser
du nu din lidelse eller dit problem?”
”Hvilke muligheder for handlinger
ser du nu?” ”Hvad tror du vil blive
effekten af disse handlinger?”
”Hvem vil blive særlig positiv overfor disse handlinger? – og hvorfor?”
”Hvad tror du disse handlinger
yderligere vil sætte dig i stand til
at gøre?” ”Kan du eventuelt med
fordel alliere dig med nogen personer?” ”Hvad har denne samtale
betydet for dig?”
De nævnte ”hjemmeopgaver” under
”klageren” kan med fordel også bruges
her for yderligere at bevidstgøre
og motivere klienten. Lad dem for
eksempel lave observationer hjemme
eller på arbejde mellem konsultationerne.
Det er som før vigtigt at anerkende
og styrke ethvert positivt skridt,
klienten foretager.

Kærlighed – forstyrrelse
– refleksion
Den chilenske neurobiolog, Humberto
Maturana, har udviklet en – i terapeutiske kredse – bemærkelsesværdig
model (model 3) om tre forudsæt-

ninger for menneskers ændring og
udvikling i deres livsstil.
Disse består i prioriteret:
1. 	At blive mødt med ”kærlighed”
(love).
2. 	At blive udsat for ”tilpasse
forstyrrelser”.
3. 	At få mulighed for refleksioner.
”En tid alene.”

Kærlighed og respekt
”Kærlighed” er et stort ord for danskere, og da det er en oversættelse af
det engelske ”love”, som i angelsaksiske lande har en betydelig lettere brug (man kan elske sine venner,
naboer – og selv kanariefuglen), vil
jeg hellere bruge et ord, der i betydning kommer nærmere Maturanas
budskab, nemlig ”RESPEKT” eller
”ANERKENDELSE”. Ideen er som
udgangspunkt at møde klienten der,
hvor klienten ER, så denne kan få en
oplevelse af, at behandleren er i stand
til at ”se, høre og forstå” klientens
situation.
Dette er fuldstændigt i samklang
med Søren Kierkegaards filosofiske
betragtninger i ”Hemmeligheden bag
al hjælpekunst”:
”At man naar det i Sandhed skal
lykkes En at føre et Menneske hen til
et bestemt Sted, først og fremmest

DEN INVITERENDE SAMTALE TIL ÆNDRING AF LIVSSTIL (I)

1.
At blive mødt
med ”kærlighed”

2.
At blive
udsat for ”tilpasse
forstyrrelser”

3.
At få mulighed
for refleksioner.
En tid alene.

MODEL 3
Tre forudsætninger for menneskers ændring og udvikling (Humberto Maturana)

maa passe paa at finde ham der, hvor
han er, og begynde der ...”.
Dette udgangspunkt indebærer,
at man
– respekterer andres (holdningers)
ret til at eksistere – og det er ikke
det samme som at være enig i eller
sympatisere med dem.
– respekterer deres ”virkelighed”.
– indtager en åben, nysgerrig og ikke
fordømmende position. Dvs. minus
fordomme og minus løsninger.
– stiller spørgsmål som: ”Synes
du, jeg forstår dig?” ”Hvad er det
vigtigt for dig, jeg kommer til at forstå?”

Tilpasse forstyrrelser
Ordet ”tilpasse” er væsentligt. Er forstyrrelsen for beskeden, vil klienten
blot gå fra konsultationen med de
samme tanker som før. Er forstyrrelsen for voldsom, vil klienten blive
tavs, benægtende, forsvarende, undvigende eller aggressiv – alt sammen for
at bevare sin personlige integritet.
”Tilpasse forstyrrelser” i klientens
hidtidige tankegang betyder at
tage afsæt i klientens perspektiv og
derefter bidrage med et nyt trin i
retning af en ny erkendelse. Og her er
det klienten, der er højeste ”dommer”
og afgør, om det giver konstruktiv ny

mening i dennes opfattelse af livsstil.
Hvis ikke må behandleren forsøge
igen i et andet spor.
Tilpasse forstyrrelser kan udtrykkes
som:
– at udfordre de vante tankegange
og perspektiver: ”Hvor lang tid
har du været loyal over for den
måde at tænke på?” ”Hvordan har
disse ideer fået så godt tag i dig?”
”Hvad giver dem næring til fortsat at trives i dit liv?” ”Kender du
nogen, der tænker anderledes om
dette?” ”Hvad kunne være deres
gode grunde til at have deres perspektiv?” ”Hvis det var din bedste
ven, der havde de samme lidelser,
som du, hvilke råd ville du så give
ham?”
– indføre hypoteser: ”Hvis det nu
skulle vise sig, at en kostomlægning kunne forbedre eller redde
dit liv, hvordan tror du så, du ville
opdage det?” ”Hvis vi forestiller
os, at vi sidder her igen om et år, og
de fleste at dine lidelser er ophørt
eller reduceret, hvad tror du så, du
har gjort i mellemtiden, der har
muliggjort dette livsløft?”
– alternative historier til klientens:
”Hvordan tror du din ægtefælle /
bedste ven ser den måde, dit liv
udfolder sig på?” ”Hvad tror du

andre klienter, der er kommet af
med eller har fået reduceret deres
lidelser, kan fortælle om deres
vej dertil?” ”Hvilke historier eller
beretninger vil du gerne høre dig
fortælle dine nærmeste om dig selv
om ét til to år?”

En tid alene
Efter at have oplevet nogle ”tilpasse
forstyrrelser” skal klienten have
integreret de nye tanker og have gjort
dem til ”sine” – dvs. en slags ”mental
drøvtygning” til reorganisering af
klientens livsstil. Herefter en opfølgning med behandleren. Så instruktionen kan være: ”Tag dig den tid, du
har brug for til at vænne dig til din
nye livssituation, og lad os så mødes
igen. Så hvornår synes du, jeg skal
finde en ny tid til dig, hvor vi kan tale
sammen igen om dit liv og helbred?”

Referencer:
Insoo Kim Berg:
Of Visitors, Complainants, and
Customers, Networker, januar, 1989.
Humberto Maturana
& Francisco Varela:
Kundskabens træ. Ask, 1987.
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Fattighjælpen
vender tilbage
Der er en besynderlig lighed mellem nutidens sociale
arbejde og 1800-tallets fattighjælp, hævder sociologen
Kaspar Villadsen. Metoder, som blev udviklet af præster
og hattedamer for mere end hundrede år siden, vinder
igen fodfæste i det sociale arbejde.

som de frivillige velgørenhedsforeninger – de såkaldte filantropister
– udviklede allerede i slutningen af
1800-tallet.
Den påstand fremfører sociologen Kaspar Villadsen i bogen ”Det
sociale arbejdes genealogi – kampen
for at gøre fattige og udstødte til
frie mennesker.” (juni 2004, Hans
Reitzels Forlag), som er baseret på
en ph.d.- afhandling fra Københavns
Universitet.
– Det, vi kan se, er en slags filantropiens genkomst, hvor mange af
de paroler, som man brugte dengang, pludselig dukker op igen i det
moderne sociale arbejde. Det overraskede mig faktisk, hvor markant det
er, fortæller Kaspar Villadsen.

Af Simon Kruse, journalist

Fattigdom er åndelig
(Artiklen er oprindeligt bragt i
Socialrådgiveren nr. 7, 2004)
Umiddelbart synes der ikke at være
de store fællestræk mellem frivillig
velgørenhed i 1800-tallets overfyldte
og ludfattige københavnske brokvarterer – og så håndteringen af sociale
klienter i moderne, kommunale socialforvaltninger.
Den tids socialarbejdere bestod af
"hattedamer" fra det bedre borgerskab og moraliserende præster fra
mere eller mindre strenge kirkelige
retninger. En verden til forskel fra det
moderne sociale arbejde, der hævder
at bygge på erfaring og forskningsresultater.
Ikke desto mindre er mange af de
fremherskende tendenser i det sociale
arbejde i dag slet ikke nye. De er
tværtimod genopdagelser af metoder,
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I sin bog trækker Kaspar Villadsen
tråde fra 1800-tallets moralske frelsertanke direkte op til vore dages
"noget for noget"-retorik, det øgede
fokus på frivilligt socialt arbejde
og angsten for velfærdsydelsernes
passiviserende virkning på sociale
klienter.
I dag taler man eksempelvis om at
yde hjælp til selvhjælp, empowerment og med tidligere socialminister
Karen Jespersens ord, at "fattigdommen er åndelig, snarere end materiel."
Alt sammen tankemåder, som er del af
en socialpolitik, der skal forebygge, at
velfærdsydelserne låser borgeren fast
i rollen som passiv modtager.
Men som Kaspar Villadsen viser, så
kunne de samme ord nærmest være
taget ud af munden på en præst som
Vilhelm Munch, der ledede Christianshavns Understøttelsesforening i

FATTIGHJÆLPEN VENDER TILBAGE

”Filantropisterne er de første, der sætter
fokus på folks egen vilje til at ændre deres
situation, Kaspar Villadsen”

slutningen af 1800-tallet. Han skrev i
1867 om de skadelige effekter af den
offentlige fattighjælp:
"Fattigvæsenet kan slet intet gjøre
for at holde deres farligste Fjender,
Modløsheden og Sløvheden borte; vi
vide af Erfaring, hvor meget stadige
Besøg kunne hjælpe i saa Henseende,
vide, at ofte er et opmuntrende Ord
og en halv Times Samtale mere værd
end en heel Deel Husleiehjælp og en
heel Deel Brød."

Opdagelsen af viljen
Filantropien voksede frem, mens industrialiseringen rasede i Danmark, og
folk i stort tal flyttede til byerne for at
arbejde på fabrikkerne. De kummerlige forhold i de voksende arbejderkvarterer skabte en frygt hos borgerskabet for både smitsomme sygdomme, moralsk forfald og politisk uro.
Derfor blev målet for meget af
det velgørende arbejde at sikre den
moralske dannelse af de fattige.
– Den nye type velgørenhedsarbejde gjorde op med en konservativ
kristen tankegang, der mente, at de
fattige var født med en iboende kim
til fordærv. Filantropisterne er de
første, der sætter fokus på folks egen
vilje til at ændre deres situation,

forklarer Kaspar Villadsen.
Filantropisterne så sig selv som
en tredje vej mellem socialismens
søvndyssende statssystem og en uretfærdig markedslogik. De lancerede i
stedet en ny måde at hjælpe de fattige på – nemlig hjælp til selvhjælp.
– Filantropisterne tog klart afstand
fra materiel hjælp uden åndelig
vejledning. De mente – ligesom
mange af nutidens politikere – at det
førte til passivisering og dårskab, siger
han.

Skamfuldt at være fattig
Filantropisterne forsøgte at få de
fattige til at tage ansvar for deres
egen situation ved at lave detaljerede
aftaler og kontrakter med dem. De
lavede aftaler med konen i huset om
husholdningsbudgettet og opdragelsen af børnene, mens de forsøgte
at få manden til at holde sig fra druk
og prostituerede ved moralsk og
religiøs opsang.
Men hvis folk ikke opfyldte deres
forpligtelser,
så faldt
ham-

meren. De blev betragtet som "uden
vilje" og blev frataget retten til hjælp.
– Dermed kobler man også økonomisk livsførelse til moralitet. Det er
ikke bare ærgerligt at være fattig og
dårligt fungerende. Det er skamfuldt,
fordi det er tegn på manglende vilje,
siger Kaspar Villadsen.

Hjælpen blev en ret
Kaspar Villadsen hævder ikke, at
metoderne fra den frivillige velgørenhed i 1800-tallet er blevet ført
ubrudt op i vor tid. Tværtimod gjorde
velfærdsstaten i sin opblomstring i
1960’erne op med mange af filantropiens tanker.
Mest markant blev kravet om egen
vilje og handling afløst af socialhjælp
som en rettighed.
Men også denne periode løb ind i
modreaktion blandt andet repræsenteret ved skiftende socialministre.
– Folk som Ritt Bjerregaard starter
et opgør i begyndelsen af 1980’erne.
Hun omdefinerer relationen mellem
klient og socialarbejder fra
grundlæggende godartet
til grundlæggende
ondartet. Senere
har vi Karen
Jespersen,

En af Jens Galschiøt’s 13 bronzeskulpturer, der har turneret med
udstillingen ”STOP HJEMLØSHED” i
Danmark i dette forår. Anledningen er
Det Europæiske År 2010 for Bekæmpelse af Fattigdom og Social Eksklusion. Ifølge SFI, Det nationale forskningscenter, er der 5.000 hjemløse i
Danmark. Se mere på www.udenfor.dk
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Det sagde de
– dengang og nu:
"Ud fra et menneskeligt synspunkt er
det vigtigt at stille krav, og vi skal sige,
at betingelsen for at modtage overførsel er, at man udfører et job".
Anders Fogh Rasmussen i portrætbogen
"I godtvejr og storm," 2000.
"Lad os langt hellere end at arbejde
i denne sentimentale Humanitets
Tjeneste, stræbe efter at opløfte ham
ved Selvvirksomhed og at lære ham at
forene sig med sine Lige ved Opnåelsen af gjensidig Velvære i materiel
og åndelig Henseende, og derved vinde
den Styrke, som hver enkelt for sig
mangler."
Ferdinand Frederik Ulrik, distriktslæge i
København. "Ved hvilke midler bør Fattigdommen modarbejdes", 1869.
"Vi skal væk fra en passiv politik, hvor
vi bare giver mennesker en check i
hånden, og resultatet bliver, at de
forbliver svage og afhængige af det offentliges hjælp. I stedet skal vi have en
aktiv politik, der styrker de ressourcer,
alle mennesker har, med det formål at
de bliver i stand til at klare sig selv."
Karen Jespersen (S), tidligere socialminister i "Opgør med den nye fattigdom",
1999.
"Fattigvæsenet kan slet intet gjøre
for at holde deres farligste Fjender,
Modløsheden og Sløvheden borte; vi
vide af Erfaring, hvor meget stadige
Besøg kunne hjælpe i saa Henseende,
vide, at ofte er et opmuntrende Ord og
en halv Times Samtale mere værd end
en heel Deel Husleiehjælp og en heel
Deel Brød."
Vilhelm Munch, præst, Christianshavns
Understøttelsesforening, "Om de fattiges
vilkår på Christianshavn", 1867.

der er med til at indføre en aktiv
socialpolitik, der vil stille krav. Her
skifter diskursen igen fra at handle om
ydre materielle vilkår til at handle om
klientens vilje, siger Kaspar Villadsen.
Som et eksempel på dette fremhæver han hele aktiveringstanken,
der blev sat i system fra 1997.

Noget for noget
I denne udvikling ser Kaspar Villadsen
nogle klare paralleller helt tilbage til
filantropisterne.
– Det, der er fælles, er en idé om,
at man kan tillade sig at kræve ting
af folks livsførelse. Hvis du vil være
en del af fællesskabet, så skal du
honorere nogle krav. Det handler om
at få folk til at forstå de forpligtelser,
de har over for samfundet, siger
Kaspar Villadsen.
Han mener, at det er muligt at tale
om en helt ny type medborgerskab,
som har vidtrækkende konsekvenser.
For ligesom filantropisterne blandede
sig i stort set alle aspekter af folks liv,
så maser det moderne sociale arbejde
sig også ind på stadig flere områder.
– Hvis vi som borgere får en forpligtelse til at realisere vores potentialer,
så bliver det pludselig en meget intim
form for forvaltning, staten kan udøve.
Det handler om dit selv. Det er vel
ret voldsomt, at staten vil styre dit
selvbillede, mener Kaspar Villadsen.

Forherligelse af de frivillige
De seneste ti års socialpolitik har på
mange måder afsløret endnu flere
nedarvede fællestræk med det frivillige velgørenhedsarbejde. Skiftende
regeringer har lagt stor vægt på at få
de frivillige hjælpeorganisationer til
at overtage dele af det sociale
arbejde, og argumentet har ifølge
Kaspar Villadsen været en overbevis
ning om den offentlige hjælps uheldige virkninger.
– Vi ser en forherligelse af frivilligt

socialt arbejde, hvor man hævder, at
det offentlige står for alt det negative
som kassetænkning, passivisering og
ansvarsfratagelse. Det frivillige arbejde bliver beskrevet lige omvendt,
siger Kaspar Villadsen.

Luger ud i klienterne
På samme tid bevæger det offentlige
system sig i retning af nogle af filantropiens moralske begreber. I stedet
for fasttømrede automatiske rettigheder, så bliver det et krav, at man skal
gøre sig fortjent til hjælpen.
– I 1990’erne ser vi en radikalisering af denne udvikling. Hvis vi
ved filantropien forstår et moralsk
fællesskab, hvor vi forpligter folk til
en bestemt livsførelse, så bevæger
vi os længere ud ad den vej, når vi
laver familiekontrakter, om hvor tit
familien skal spise sammen, og hvor
vi sanktionerer, hvis forpligtelsen ikke
opfyldes. Så ligner det sociale arbejde
filantropien mere og mere, siger han.
Dermed risikerer man også, at det
i højere grad bliver muligt at blive
opgivet af det sociale system.
– Filantropisterne sagde, at "man
skal rejse dem, der kan rejses". Det
indikerer en sortering af folk, som vi
også kan iagttage i dag, når man nogle
steder taler om det sociale arbejde
som en investering alt efter, om
viljen til forandring er til stede, siger
Kaspar Villadsen.
Kaspar Villadsen ønsker ikke at tage
stilling for eller imod filantropiens
moderne ekstranummer. Men han
påpeger, at det er vigtigt at forholde
sig til den arv, som det sociale arbejde
fører videre.
– Vi er i færd med at genanvende
principper og metoder fra en fortid,
der normalt betragtes som uoplyst,
uciviliseret og moraliserende. Måske
kan beskrivelsen af denne fortid
gøre os klogere på, hvad det er for en
medborger, vi nu forsøger at skabe.

KURSER MED STOK

Maggie Carey
LEVEL V og VI
Intensive workshops i narrativ
terapi
Nu udbyder STOK Level V og VI som en del af
tidligere workshops afholdt af Maggie Carey i
henholdsvis 2007, 2008 og 2009.
På de to videregående workshops får hver
enkelt deltager mulighed for videre at
udforske narrativ teori og metoder gennem
skiftesvis undervisning og øvelser.
På alle workshops rettes fokus mod, at træne
deltagerne i efterfølgende at anvende
metoderne i egen praksis.
Maggie Carey har års erfaring med undervisning i narrativ teori og praksis, og har gennem
mange år samarbejdet med Michael White,
hvis idéer hun nu arbejder på at videreføre.
For dig, der har deltaget på foregående workshops er det nu muligt, at tilmelde dig level V
og VI. Har du ikke deltaget på Maggie Careys
tidligere workshops, har du stadig mulighed
for at tilmelde dig, hvis blot du kan dokumentere erfaring fra tilsvarende niveau.

Level V:
Dato:
Forløb:
dage
Sted:
Pris for medlemmer:
Pris for ikke-medlemmer:
Tilmeldingsfrist:
Max antal deltagere:

STOK udbyder i år et kursus med Vibe Strøier.
Vibe Strøier vil på kurset reflektere over, hvad
den eksistentielle synsvinkel kan tilføre den
systemiske og narrative tilgang. Hun vil indføre
deltagerne i den grundlæggende eksistentielle
psykologi og inddrage blandt andre Heidegger,
Husserl, Kierkegaard, Nietzsche og Sartre.
Herefter vil hun introducere deltagerne i,
hvordan den eksistentielle psykologi kan bruges
konstruktivt i mødet med klienten. Se evt.mere
på www.danskstok.dk.
Strøier er specialist og supervisor i arbejds-/
organisationspsykologi og psykoterapi samt
efteruddannet i Systemisk, Narrativ og Eksistentiel Approach. Bag sig har hun mange års erfaring
med både organisations- og ledelsesudvikling
samt supervision og undervisning af forskellige
faggrupper.

Tid og sted
Dato:
7. og 8. oktober 2010
Forløb:
kl. 9.00 - 16.00 begge dage
Sted:
Hotel Svendborgs*
*Overnatning kan tilkøbes til særpris

Pris
Medlemmer:
kr. 3.400
Ikke-medlemmer: kr. 3.950
Tilmeldingsfrist:

Uge 36
kl. 9.00 - 16.00 alle
Hotel Svendborgs*
kr. 7.200
kr. 7.750
3. september 2010
30 personer

Level VI:
Dato:
Tilmeldingsfrist:
Sted:

Vibe Strøier

Uge 21 i 2011
14. maj 2011
Hotel Svendborgs*

5. oktober 2010

Hvis du er interesseret i at deltage, har du nu
mulighed for at tilmelde dig.
Se hvordan under Tilmelding og betaling.

Tilmelding og betaling
Du er på deltagerlisten så snart din betaling er registreret
hos STOK.
Vær opmærksom på, at betaling via EAN nummer kan
være meget langsom. Husk at påføre navn, adresse,
mailadresse og medlemsnummer. Betaling til Girokonto
4568826 eller bankkonto 3434 4568826.

*Overnatning kan tilkøbes til særpris

Alle oplysninger om betaling bl.a. betaling via
EAN nummer sendes til: ireneberri@mail.dk

Hvis du er interesseret i at deltage, har
du nu mulighed for at tilmelde dig.

Nærmere oplysninger

Se hvordan under Tilmelding og betaling.

For nærmere oplysninger, der ikke vedrører betaling, kontakt Lisbeth Villumsen på adressen: post@livviadialog.dk
eller Anne Marie Villumsen på adressen:
annemarievillumsen@hotmail.com
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STOK LOKALNYT

nord J Y L L A N D
Kommende arrangementer
Tirs. 24. aug.:

Gruppeprocesser i systemisk tænkning. Sparring udfra cases v. Rie Keld.

Ons. 29. sept.:

Narrativt traumearbejde v. Elena Smith.

Man. 1. nov.:

Belastninger i familien set i et narrativt perspektiv v. Lisbeth Villumsen.

Man. 17. jan.:

Familieskulptur v. Elisabeth Mortensen.

Tirs. 15. marts:

Livets træ. Film om arbejde med traumatiserede børn i Afrika v. Elena Smith.

Ons. 11. maj:

Kunstterapi – besøg på center for aktiv livsstil i Brønderslev, 			
program for næste sæson v. Hanne Svensmark.

Møderne (11. maj undtaget) foregår på Huset, Hasserisgade i Aalborg kl. 19 - 21.
Der tages forbehold for, at lokalereservationer skal falde på plads.

KONTAKTPERSON
Hanne Svensmark · Tlf.: 98 83 22 62 · samtale@svensmark.com

østj y lland
Afholdte arrangementer
Lokalgruppen i Østjylland har holdt to velbesøgte arrangementer her i foråret. Den 20.
januar var scenen sat til en rundbordssamtale, hvor fem STOK-østjyder fortalte om det,
de især var optaget af under deres afsluttende del af den internationale narrative uddannelse ved Narative Practices i Adelaide.
Det andet arrangement var den 7. april, hvor Eva Søndergård (billedet) tog os med ind i
sit enestående interview med familieterapiens Grand Old Man, Salvador Minuchin. Det
blev en aften, som gav tankevækkende inspiration og fornyet aktualitet til familieterapien.
Ved begge arrangementer var der sat tid af til, at vi kunne snakke sammen på tværs
af arbejdspladser og samtidig inkludere de folk, som deltog i et STOK-møde for første
gang.
I efteråret satser vi på at genoptage Systemisk Café på Hack.
Idegruppen består af Poul Gamborg, Inge Kjærgaard og Bodil Burian.

KONTAKTPERSON
Bodil Burian · Tlf.: 86 27 47 23 · burian@burian.dk
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Eva Søndergård

STOK LOKALNYT

københavn
Kommende arrangementer
Ons. 29. sept.: Samarbejdsmøder som konflikthåndtering light v. Dorte Nissen, Inpraxis.
Møderne holdes i Forsamlingshuset Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13, 1700 København V.
Kl. 17.30-19.30. Tilmelding via www.stokkbh.mono.net

KONTAKTPERSONER
Ellen Hansen Tlf.: 20 98 78 79 · mail@ellenhansen.dk
Nana Storm · Tlf.: 28 92 77 39 · mail@nanastorm.dk

Ellen Hansen Nana Storm

NÆSTE NUMMERS TEMA:

Magtens fjæs
Af Marianne Bærenholdt
”When facts are few, experts are many”
(Donald, R. Gannon, 2010)
Som dodo-fuglen på dette nummers
forside illustrerer, har terapeuten inden
for en systemisk og narrativ referenceramme tradition for, at indtage en ikkevidende tilgang i terapien for på denne
måde at blive mere vidende om det, han
eller hun ikke ved. På sin vis kan man
sige, at terapeuten på denne baggrund
anvender en form for (ekspert)viden til
at positionere klienten som den vidende
og til at styre terapien alt efter hvad han
eller hun ønsker at opnå.
På sidste bestyrelsesmøde blev det
besluttet, at tematisere novembers
årsmøde Magtens Fjæs.
Foucault, hvis pointer og tanker vil
blive inddraget i forskellige foredrag
og workshops, beskriver et indbyrdes
forhold mellem temaerne (ekspert)
viden, subjektivitet og magt, som uløseligt
forbundet og indlejret i enhver social
relation. På samme måde som ved en

ikke-vidende proces i terapien, hvor vi
ved at iagttage fx klientens kommunikation kan blive mere vidende om lige
netop denne klient, iagttager klienten
på den anden side også os terapeuter
kommunikere. Selv om terapeuten efter
sigende indtager en ikke-vidende position,
vil mange stadig mene, at vedkommende
”har” en form for viden eller ekspertise,
han eller hun kan gøre brug af i praksis.
Måske ekspertise i proces ved at gøre
klienten til den vidende, eksperten? Med
Foucaults pointe om viden og magt samt,
hvad forsiden forsøger at indfange, kan et
sådan forhold, nogenlunde sagt Gannons
ord; når sandheder er få, er eksperterne
mange, medføre forskellige magtrelaterede paradokser og udfordringer. Både
i supervisionen, inden for psykiatrien samt
i forhold til en manglende realisering af
muligheder. Synliggørelse af og refleksion
over magtrelationer i forskellige sammenhænge kan du læse mere om i dette
blads programoversigt over forskellige
foredrag og workshops, der danner
ramme for novembers årsmøde, samt i
næste nummer af Systemisk Forum.

Har vi din rette
emailadresse?
Vi har opdaget, at en del af jer
ikke længere er tilgængelige på de
emailadresser, som I har opgivet
til STOK, og vi vil derfor bede jer
rette jeres kontaktoplysninger på
hjemmesiden under login
www.danskstok.dk.
Ved it-problemer kan webmaster
Henrik Rude kontaktes på
admin@danskstok.dk.
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Externa
Narrativt center for terapi, konsultation, undervisning og supervision
www.externa.dk
Narrativt færdighedskursus
for begyndere og let øvede

Lær at mestre den narrative samtale
Kursets hovedvægt ligger på øvelser i narrativ metode og samtaleteknik, interview af
medkursister og/eller klienter samt videooptagelser fra kursisternes dagligdag.
Der tilstræbes et trygt og stressfrit indlæringsmiljø, hvor det ikke gælder om at præstere,
men at øve sig.
Små hold. Ingen skriftlige opgaver.
Start: Januar 2011. 7 moduler á 2 dage.
Pris: 15.000 kr. + moms.
Sted: Externas lokaler i Nordjylland
Underviser: Elena Smith
Henvendelse og tilmelding: elena@externa.dk
Elena Cervera Smith · Nefovej 11 · 9310 Vodskov · 98 25 74 31 · elena@externa.dk · www.externa.dk

Denne plads kan blive din!
Når du din målgruppe?
Annoncér i Systemisk Forum
Priser for medlemmer:
1/1 side: 4.000 kr
1/2 side: 2.000 kr
1/4 side: 1.000 kr
1/8 side:
500 kr

Annoncepriser for ikke-medlemmer forhandles.
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Villa Venire leverer en ny ambitiøs samtaleuddannelse, der både udfordrer og
udfolder din professionelle samtalepraksis. I bestræbelsen på at professionalisere
og udvide dit specifikke repertoire af samtalekompetencer, renser denne uddannelse ned til de fineste detaljer, der yder samtalen fuld retfærdighed:

Samtale Uddannelsen
- Opnå større smidighed, præcision og forandring med dine professionelle samtaler.
Det er komplekst at skabe samtaler, der virker efter hensigten - at skabe forandring. Uddannelsen er en saltvandsindsprøjtning til professionelle, som ønsker at opøve færdigheder i effektfulde og forandringsskabende samtaler.
Samtale Uddannelsen ledes af psykolog Cecilie Cornett og direktør Thorkild Olsen. Opstart august 2011 i
København.

Samtale Værksteder
- Få hurtig og smidig adgang til at træne dine specifikke tematiske udfordringer og interesser
Villa Venires Samtale Værksteder er åbne dage for alle og er en kvik lejlighed til fordybelse og masser af
træning. Værkstederne er målrettet professionelle som allerede gør sig erfaringer med samtaler.
Ring til psykolog Cecilie Cornett på telefon +45 2785 3724 for mere information.

Venire Certificeringen
Ny skarp uddannelse fra Villa Venire: Opnåelse af personligt avancement
Sigtet er mestring. Forløbet bygger på forpligtende samvær, hvor hver enkelt deltager såvel som holdet i
tæt samspil med underviser har øje for og aktivt arbejder med avancementet. Den fælles ambition er at
bevæge sig selv og sit virke fra duelig til mestring.
Venire Certificeringen bygger på følgende principper for læring:
/”Genbesøg” (metoder og begreber) /Det erfarne hold /Mesterlære /Avancement /Certificering
Vi arbejder med forandringen, mødet, implementeringen, samtalen, udviklingen, processen og lignende
anledninger til at beskæftige sig med ledelse, organisation, konsultative opgaver og relationer.
Ring til direktør Thorkild Olsen på tlf. +45 2785 4021 for mere information.
Thorkild leder uddannelsen og er ligeledes gennemgående figur. Opstart maj 2011 i København.

Læs mere på www.villavenire.dk

T +45 2785 3920 · info@villavenire.dk
www. villavenire .dk
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SYSTEMISKE og NARRATIVE
KURSER i ÅRHUS i 2011

VI DU SIKRE KVALITET I DIN UDDANNELSE?
WIOL’s 5-årige psykoterapeut-uddannelse er nu EVALUERET,
GODKENDT OG BLÅSTEMPLET af Reflektor.dk som det eneste rent
systemiske og narrative institut i Danmark af
Psykoterapeutforeningen og SPUD (Sammenslutningen af Psykoterapeutiske
Uddannelsesinstitutioner i Danmark)

Dette indebærer - ikke blot mulighed for - men direkte
adgang til medlemskab af Psykoterapeutforeningen i Danmark
UDDANNELSER I SYSTEMISK og NARRATIV TEORI OG PRAKSIS:
BASISÅRET starter d. 10. januar i Århus:
2. ÅRET starter i 17. januar i Århus:
3. ÅRET starter 7. januar i Århus:

Pris = 27.500 kr. inkl. fuld forplejning.
Pris = 29.800 kr. inkl. fuld forplejning.
Pris = 29.800 kr. inkl. fuld forplejning.

4. ÅRET: Overbygning 26. januar i Århus:
Pris = 46.000 kr. inkl. fuld forplejning.
5. ÅRET: Overbygning januar 2012 i Århus:
Pris = 49.000 kr. Inkl. fuld forplejning.
OBS: Ved bindende tilmelding senest 1. sep. 2010 hhv. rabat 1.000 kr./2.000 kr.
GRATIS intro til Psykoterapeutuddannelsen d.19.august 2010 kl. 16.30-18.30 (Tilmelding kræves)
Alle kurser i Århus: Kaløvig Bådehavns kursuscenter: Åstrup Strandvej 68 A, 8541 Skødstrup

Cand. psych.Aut.specialist i psykoterapi og supervision, Ole Nygaard og
Eksam. Systemisk konsulent / psykoterapeut Winnie Ørting

For yderligere oplysninger: Se hjemmeside: WIOL.dk
Wiol  Kursus- og konsulentfirma v. Cand. Psych. Ole Nygaard og Systemisk terapeut Winnie Ørting  Havgårdsvej 43  8240 Risskov
Giro 0 14 01 12  Telefon/fax: 86 17 13 15  Mobil: 20 64 00 65 / 20 64 54 80  www.Wiol.dk  e-mail: Ole@Wiol.dk / Winnie@Wiol.dk
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DISPUK

Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation

MelleM socialpædagogik og terapi
Fra opdragelse til opdagelse i hverdagen
Med Martin Nevers & Lone Kaae
Den 29.-30. sep. 2010 i Århus • Kursusnr. 847-10

ledelse, organisation &
koMpleksitet

Narrative & poststrukturalistiske perspektiver.
Med Allan Holmgren
Den 9.-16. oktober 2010 på Kreta • Kursusnr. 805-10

pædagogik, forMidling & undervisning soM kreationsprocesser

Med Allan Holmgren • Snekkersten 25.-27. oktober 2010
kursusnr. 870-10

Børn og unge: oM at styrke deres
selv, identitet og relationer

Med Allan Holmgren • Snekkersten 28.-29. oktober 2010
Kursusnr. 872-10

care of ourselves: BecoMing the
person you want to Be

Using CMM to address the big questions in life
Med Barnett & Kimberly Pearce
Den 4.-5. november 2010 i Snek. • Kursusnr. 878-10

teaching and learning cMM

Med Barnett & Kimberly Pearce
Den 8.-9. november 2010 i Snek. • Kursusnr. 880-10

narrative praksisdage Med
allan holMgren M.fl.

Efterår 2010 i Århus. Start den 13. september
kursusnr. 859-10

en workshop oM supervision et narrativt perspektiv
Med Anne Romer
Den 28.-30. september 2010 i Snekkersten
kursusnr. 836-10

konflikthåndtering i praksis –
ud af kaMpen

Med Allan Holmgren
Snekkersten 25.-26. november 2010 • Kursusnr. 804-10

4.-5. året - psykoterapi Med
faMilier, par, Børn, unge og voksne
2-årigt modul for personer, som har taget DISPUK’s
3-årige tværfaglige efteruddannelse i narrativ
samtalepraksis eller tilsvarende
Snekkersten • Kursusnr. 400-11

supervisoruddannelsen - 2-årig
tværfaglig efteruddannelse 2011
Supervision i et narrativt og poststrukturalistisk
perspektiv
Start primo 2011 • Snekkersten • Kursusnr. 700-11

narrativ gruppeterapi

Egenterapi i gruppe for 10 personer
Kan for psykologer tælle som egenterapi i
gruppe i specialistgodkendelse af psykoterapi
Med Anne Romer & Anne Saxtorph
Snekkersten start primo 2011 • Kursusnr. 748-11

Masterclass i narrativ terapi

Med Anette Holmgren • Snekkersten start primo 2011
I alt 10 dage • Kursusnr. 752-11

ModulopBygget uddannelse
i narrativ terapi & praksis et nordisk forløB

Selvstændige moduler á 5 dage med:
Anette Holmgren • Snekkersten • Kursusnr. 651-11
Sarah Walthers • Snekkersten • Kursusnr. 652-11
Allan Holmgren • Snekkersten • Kursusnr. 653-11

narrativ pædagogik og Metode i
BehandlingsarBejdet

3 dages introkursus med Troels Hammer • Primo 2011
Kursusnr. 816-11

supervisionsgruppe for Behandlere

narrativ parterapi

Samtaler om parfortællinger, værdier, køn,
seksualitet og forældreskab med Anne Saxtorph.
Den 24.-25. november 2010 Snekkersten
kursusnr. 846-10

Start primo 2011 i Snekkersten
kursusnr. 764-11

hverdagsrevolutionær praksis
Snekkersten & Århus • Telefon 4922 5161 • www.dispuk.dk • e-mail: dispuk@dispuk.dk
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AKTIVITETSKALENDER – KURSER OG AKTIVITETER

2010
Dato

Kurser og aktiviteter

Arrangør

AUGUST 2010
24.

Gruppeprocesser i systemisk tænkning. Sparring ud fra cases v. Rie Keld.

STOK Nordjylland

SEPTEMBER 2010
06.-10.

MAGGIE CAREY – V

STOK

13.-15.

Absent-but-implicit og eksternalisering

Narrativ Praksis

20.-21.

Collaborative work w eating disorders

DISPUK

29.

Samarbejdsmøder som konflikthåndtering light v. Dorte Nissen.

STOK København

29.

Narrativt traumearbejde v. Elena Smith.

STOK Nordjylland

OKTOBER 2010
7.-.8.

VIBE STRØIER

STOK

NOVEMBER 2010
1.

Belastninger i familien set i et narrativt perspektiv v. Lisbeth Villumsen.

STOK Nordjylland

12.-13.

Årsmøde. Tema: Magtens fjæs

STOK

24.-25.

Narrativ parterapi

DISPUK

2011
JANUAR 2011
17.

Familieskulptur v. Elisabeth Mortensen.

STOK Nordjylland

Livets træ. Film om arbejde med traumatiserede børn i Afrika v. Elena Smith.

STOK Nordjylland

11.

Kunstterapi – besøg på center for aktiv livsstil i Brønderslev.

STOK Nordjylland

23.-29.

MAGGIE CAREY – VI

STOK

MARTS 2011
15.
MAJ 2011

Forbehold for ændringer. Se opdateret kalender på www.danskstok.dk.
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afsender:
STOK v/ Irene Berri
Søhøj 19, 4050 Skibby
Eftersendes til ovenstående adresse ved varig flytning

ID-nr 47599

ÅRSMØDE – MAGTENS FJÆS
STOK inviterer til årsmøde i Svendborg
12. og 13. november 2010
Hovedoplægsholdere:
·

Magt, Kaspar Villadsen

·

Magtens dilemmaer – fra dødvægt til drivkraft i hverdagens
grumsede praksis, Dorte Nissen.

allerede nu er der masser af spændende workshops, se indstikket i bladet.

Plads til flere workshops
Der er plads til flere workshops, så meld dig gerne med en!
Det gøres inden den 20/8 2010. Vi skal have emne og abstract tilsendt.
Send til:

Dorte nikolajsen på dortenik@gmail.com
anne Saxtorph på saxtorph@dispuk.dk

Hvor foregår årsmødet?

Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
www.hotel-svendborg.dk

Der er mulighed for gratis bus fra Odense til Svendborg.

Deltagerpris

Medlemmer

Ikke-medlemmer

Enkeltværelse
Dobbeltværelse
Uden overnatning

kr. 3.210,kr. 3.010,kr. 2.810,-

kr. 3.760,kr. 3.560,kr. 3.360,-

Tilmelding og betaling
Du er først på deltagerlisten, når din betaling er registreret hos STOK.
Betaling: Girokonto 456 8826 eller bankkonto 3434 456 8826
Hvis du ønsker at betale elektronisk via Ean regning sendes Ean-nummer til:
Ireneberri@mail.dk
Vær opmærksom på at betaling via Ean-nummer er meget langsom, og husk,
at der skal påføres navn på samtlige deltagere, hvis der betales samlet.
Betalinger modtages ikke efter: 12. oktober 2010.

Nærmere oplysninger
Dorte nikolajsen
Telefon: 6136 4101
e-mail: dortenik@gmail.com
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