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Vanskeligt stillede unge ?
• Udsatte unge
• Udsatte for hvad ?
• Udsat  / Sat ud 
• Udsat på hjertets bjerge. 
• Reinar Maria Rilke (1875-1926)

• Om tryghed og utryghed
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Relationsbehandling 
i psykiatrien

Hertervi g For l ag 2006
2
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Relationsbehandling
• En god relation er det bærende element for, at vi kan 

få lov til at hjælpe.

• En god relation er, når patienten føler sig hørt, 
forstået og respekteret.

• En god relation tager hensyn til formildende 
omstændigheder.

• En god relation har en kurativ effekt og styrker 
virkningen af terapi, farmakologisk behandling og 
social færdighedstræning.

Thorgaard et al., 2006
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Evidensbaseret psykiatri
• "Mere end 1000 psykoterapistudier viser, at 

dersom patienten føler, at 
terapeuten/relationsbehandleren forstår ham 
eller hende inde for rammerne af en 
meningsfuld relation, da bliver forløbet af 
mange psykiske lidelser bedre "

• "Etablering af relationer som vedvarer over 
tid, er med andre ord et af de stærkeste 
virkemidler, vi har i psykiatrien"

Reference: Vaglum, 2005: Oss imellem  
                   - Om relationers betydning for mental helse
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"Evigt ejes kun det tabte"

• “Og det er vigtigt at huske, at patienter kan 
bære med sig - og overleve takket være – 
relationer til os, som vi troede var afsluttede, 
men som lever videre lige så fuldt og helt i 
patientens bevidsthed ….. “

Reference: Vaglum, 2005: Oss imellem  
                   - Om relationers betydning for mental helse
og Henrik Ibsen, Brand, 1866
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Vækstfremmende 
behandlingsrelationer

• Indfølingsevne og omsorgsevne.
• En beskyttende og kærlig holdning.
• Menneskelig varme.
• Evne til at vække og genskabe håb, når håbløshed 

truer.
• Tiltro og fravær af fortvivlelse.
• Pålidelighed og forudsigelighed.
• Venlighed og respekt og evne til at sætte grænser, 

sige nej og stimulere 
• og frustrere optimalt og fasespecifikt, idet dette er 

nødvendigt for at skabe udvikling og  vækst.
    (Greben, 1977)
     I: Thorgaard & Haga 2006
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Relationsbehandlerens 
hjælpemiddelcentral

• Det er sådanne faktorer som virker i gode 
vækstfremmende familier. De er vækstfremmerne i 
al god relationsbehandling. Udfordringerne i 
relationsbehandlingen i psykiatrien er, at disse 
faktorer ofte let lader sig påvirke at 
patientens/brugerens påvirkning af os. De er `lette 
nok` - og ikke desto mindre vigtige - at have som 
idealer og grundholdning, men de er slet ikke så ligetil 
at opretholde i vanskelige og udfordrende relationer. 

• Når de så opstår og virker, så opsøg og dyrk mere af 
samme slags sammen med patienten

     Thorgaard & Haga 2006
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Vækstfremmere
"De 4 kilder “   1 

• Meta-analyser: Lambert, 1992
   Lamberts analyse gælder alle terapimetoder, 

uanset ”skoleretning”
• Patienterrelaterede/”ekstra”-terapeutiske 

faktorer: 40 %
• Relationsfaktorer (patientens oplevelse af den 

terapeutiske alliance: føle sig set, forstået, 
respekteret og bekræftet): 30 %

• Håb og forventninger: 15 %
• Metode, teknik, erfaring mm. hos 

behandleren: 15 %
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Vækstfremmere
"De 4 kilder " 
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Vækstfremmere
"De 4 kilder “   3

• Fællesfaktorerne – håb og forventning, 
terapeutisk alliance og ”ekstra”-
terapeutiske faktorer - har omfattende 
betydning for resultatet af behandling
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Vækstfremmere
"De 4 kilder “   4

• Især er patientens egne bidrag til at skabe 
vækst og ændring en central fællesfaktor 

   ( Bohart, 1997, 1999)
• Grunden til at forskellige terapimodeller 

fungere lige godt (eller næsten lige godt), er 
at alle metoderne giver patienten/brugeren 
mulighed for at arbejde sig igennem sine 
problemer og løse dem. Selv om forskellige 
teknikker har forskellige specifikke faktorer, 
bruger patienten/brugeren disse faktorer og 
tilpasser sig dem til sine egne behov. 
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Vækstfremmere
"De 4 kilder “   5 a

• Boharts forskning peker på, at for at forstå hvad der 
sker i terapi – altså i relationsbehandling, må vi tage 
udgangspunkt i patientens/brugerens forståelse og 
perspektiver. Han anbefaler derfor at flytte 
søgelyset i terapiforskning fra hvordan 
relationsbehandleren ”kurerer”- til, hvordan 
patienten/brugeren heler sig selv: 

• Altså ”Fra mestring i relation til individuel mestring”

Referencer: Tuseth, A-G. (2007). Med 40 års klinisk forskning som vejviser. I : Ulvestad, A. 
K. et al. (2007). Klienten – den glemte terapeut. Oslo, Gyldendal Akademisk og

     Thorgaard, L. (2006). Individuel mestring og mestring i relation, Stavanger, Hertervig.
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Vækstfremmere
"De 4 kilder “   5 b

   Metaanalyse af 277 komparative studier fra 
anerkendte fagtidsskrifter (Wampold, 2001):

• Mindst 70 % udgøres af fællesfaktorerne

• Højest 8 % udgøres af faktorer knyttet til den 
enkelte behandlingsmodel

• 22 % udgøres af (hidtil) ´uforklarlige´ variationer
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Nogle strømninger     1
  ”De to faktorer som bedst forudsiger noget 

om, hvilke patienter/brugere der vil 
gennemføre behandlingen, hvem der opnår 
bedring, og hvem der eventuelt lykkes i 
behandlingen, er: 

   1. Patientens vurdering af samarbejdet - 
relationens kvalitet - mellem sig selv og 
relationsbehandleren, og

   2. Patientens/brugerens oplevelse af at 
der sker tidlig fremgang i behandlingen
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Nogle strømninger    2
Følgerne af dette er åbenbare:

  ”Sørg for brugermedvirkning i 
planlægningen, i udførelsen og i 
evalueringen af (be)handlingstilbuddene.

   Få behandlerne til at opsøge, analysere 
og fortløbende bruge pålidelige og 
gyldige tilbagemeldinger fra brugerne 
på samarbejdet (relationen ! ) og 
bedringen”
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Nogle strømninger     3
Følgerne af dette er åbenbare:

  ”Fokuser på om (be)handlingen virker, i højere 
grad end på hvilken form for (be)handling som 
ydes: 

   Bevæg dig (videre) fra den ”evidensbaserede 
praksis” (bestemte behandlingsformer for 
bestemte sygdomsbilleder) til ”praksisbaseret 
evidens” (om den specifikke behandling 
fungerer for denne specifikke patient)”

 Reference vedr.  Dias 1-3: 
  Barry L. Duncan, 2007. 
  I : Ulvestad, A. K. et al. (2007). Klienten – den glemte terapeut. Oslo, Gyldendal 

Akademisk
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Vækst, udvikling, bedring og 
fremgang:                 1

• Afhænger af dine egne ressourcer og 
mestringsstrategier. Effektiv 
(be)handling bygger på dine egne 
kræfter til at skabe mulige løsninger

• Afhænger at hvordan du oplever din 
relationsbehandler og af relationen 
mellem jer: bygger på en god, sund og 
stærk alliance
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Vækst, udvikling, bedring og 
fremgang:             2

• Afhænger af om du får i-tale-sat, hvad 
du ønsker - og af om du får hjælp til 
dette i samarbejdet.

• Om I kan få mobiliseret det håb, som er 
nødvendig for, at der sker noget. 

• Og det handler også om, I sammen  kan 
mødes om en fælles ”forandringsteori”

 
Inspiration fra:  Barry L. Duncan, 2007. 
www.whatsrightwithyou.com
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Vækst, udvikling, bedring og 
fremgang:             3

• Det handler altså om hjælp til selvhjælp 
og de fælles forandringsteorier skal 
også bakkes op af:

” ”
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At med-inddrage patienten/brugeren og 
de pårørende som med-ansvarlige med-

arbejdere i opgaven:
• At hjælpe patienten/brugeren til at mestre og 

håndtere sygdomsmanifestationerne og især at 
mestre konsekvenserne af sygdom og lidelse: hjælp til 
selvhjælp i videst mulig omfang.  

• Disse ord peger for både relationsbehandlere,  
patienter og pårørende - også for 
sundhedssystemerne, de sociale systemer og ikke 
mindst de politiske systemer - frem imod en 
sygdomsopfattelse eller sygdomsmodel, hvor der er 
tale om  sygdomme, der ikke kan fjernes, lindres eller 
helbredes uden patientens/brugerens aktive 
medvirken.

      Thorgaard & Haga, 2006
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Relationsbehandlerens 
hjælpemiddelcentral

• Derfor skal vi arbejde med os selv og med hinanden 
som relationsbehandlere, og vi skal hjælpe hinanden 
med at mestre de påvirkninger der sættes i gang i os. 
Vi har brug for en ` Relationsbehandlerens 
hjælpemiddelscentral`: 

• En sådan er udviklet og beskrevet i mine bøger om 
´Relationsbehandlingen i psykiatrien´.

    Thorgaard & Haga 2006
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Grundlaget for relationsbehandling og en miljøterapi 
Relationsbehandlerens Hjælpemiddelscentral:

empatiseringshjælpemidler og hjælpemidler til hjælp til selvhjælp

• ”Stavangermodellen”. 
• De 5 grundspørgsmål
• Telefonpælen
• Tabslisten
• Fortællingerne fra menneskelivet
• Empatiseringsøvelserne / De 4 empatipåvirkninger
• Relationsdiagnosen
• LTH 5 – systemet
• Selvkontrolhjælpemidler
• Selvskadning som mestringsforsøg
• Stemmemestring
• Brainstorm over mestringsstrategier
• Tidlige advarselssignaler/Mestringsplan/Mestringskort
• Tryghedsskala
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Med Glasmanden på kort visit
• Med Glasmanden på hyppige, langvarige 

og ofte livslangt visit

• Om følsomhed og når 'livet selv ' så 
bliver mere traumatisk end 
vækstfremmende

• Thorgaard, 2007

Matthæus-effekten
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”Delete-angst”
• ”Han fortalte om, hvordan man som dreng kan blive 

bange for alting. Bange for at blive sendt ud. Bange 
for, at man aldrig vil nå det, man gerne vil. Bange for 
ikke at lære. Bange for aldrig at blive en del af 
fællesskabet. Bange for, at det skulle gå galt for 
hans storebror, som i desperation over livet på de 
forskellige asylcentre var begyndt at vandre ude i 
skovene om natten. Bange på sine forældres vegne”

• Abdulla´s fortælling i Politiken: ”Jeg ville aldrig gøre 
det mod andre”. 16 august 2009

Lars Thorgaard, 2009



27

”Store forventninger”

• ”Livsforventninger”
• Når tab opleves som svigt i det 

indre liv
• ”Alt er tab”

Lars Thorgaard , 
2007
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En model for forståelsen af psykiske lidelser

• Vil du høre
  en hemmelighed ?

Thorgaard, 2007
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En model for forståelsen af psykiske lidelser  1

Thorgaard, 2007 

• 3 præmisser og en konklusion
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En model for forståelsen af psykiske lidelser  2
 

Thorgaard, 2007

• Alle psykiske lidelser drejer sig om alt 
for stor angst

•Jeg beskæftiger os ikke lige her og nu 
 med ætiologi og patogenese. 
 uanset hvor interessante disse forhold er
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En model for forståelsen af psykiske lidelser  3
 

Thorgaard, 2007

• Angst kan være af forskellig natur og 
”konfiguration”
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En model for forståelsen af psykiske lidelser  4
 

Thorgaard, 2007

• f.eks: tilintetgørelsesangst, 
desintegrationsangst, dødsangst, 
separationsangst, 
sammensmeltningsangst, paranoid angst 
og depressiv angst, seksual-angst, angst 
for kontroltab, frygt for tilbagefald-
angst m.m.
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En model for forståelsen af psykiske lidelser  6
 

Thorgaard, 2007

• Konsekvenser af for stor angst:
   Al alt for stor angst skaber utryghed i 

mennesket og imellem mennesker. 
Frihed for angst skaber tryghed  i 
mennesket og udvendigt omkring og 
imellem mennesker. 
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En model for forståelsen af psykiske lidelser  7
 

Thorgaard, 2007

   Konklusion:
• Alle psykiske lidelser drejer sig med 

andre ord om alt for stor utryghed, set 
i forhold til tryghed, indvendigt (og 
udvendigt, hvad enten reelt eller 
projiceret eller både/og) og om 
konsekvenserne heraf
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En model for forståelsen af psykiske lidelser  8
 

Thorgaard, 2007

• En vis mængde eksistentiel angst skal altid 
håndteres/mestres og er nødvendig for at 
skabe ”bevægelse” og udvikling.  For stor 
angst ”smitter” – eller rettere formidles - 
interpersonelt og den ”smitter”  (formidles) 
og ”breder sig” også indvendigt i både psyken 
og i kroppen (psyke/krop)
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En opgradering af 
Tilknytningspsykologien ?

 Fra en psykologi om tilknytningsforstyrrelser 
     Til en universel psykologi om betydninger og konsekvenser af indre utryghed. Som altså gælder ved alle former for mental sygdom og 

lidelse
   
Lars Thorgaard, 2007
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”Menneskets hud er skab til kærtegn
– ikke til vold”

• To indre ”funktioner”
”Den indre tryghedsgiver”
”Den indre utryghedsskaber”     
   
Lars Thorgaard, 2007
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"Den indre trygheds-giver" og 
"den indre utrygheds-skaber“

Thorgaard, 2006
En model:

Den indre 
trygheds-
giver

Den indre 
utrygheds-
skaber

”The innner 
safety-giver”

”The inner 
insecurity-creator”
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 Så følsom - og således også  
”sårbarhed”

Thorgaard, 2006

En model:

Den indre 
trygheds-
giver

Den indre 
utrygheds-
skaber
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Med Glasmanden på livslang 
visit

• Om udtalt følsomhed, og når 'livet i sig 
selv‘ og livets tab og traumer så bliver 
meget mere traumatisk end 
vækstfremmende

Thorgaard, 2007

Matthæus-effekten



41

Om følsomhed, ambivalens, tab og 
traumer

• Når følsomhed i selvet i sig selv skaber 
desintegrationsangst og vice versa, altså 
når ”selvet ikke er en selvfølge”

     
Thorgaard, 2007
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Om følsomhed, ambivalens, tab og 
traumer

• Når følsomhed og ambivalens* i 
kombination skaber dårlige vilkår for 
vækst og udfoldelse (”misvækst”) af 
den indre tryghedsgiver og vækst af 
den indre utryghedsskaber

• *ambivalens som eksistentiel vilkår

    
Thorgaard, 2007
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Om følsomhed, ambivalens, tab og 
traumer

• Når så traumer og tab – såvel store og 
”små” som forbigående og vedvarende - i 
tillæg til  kombinationen af følsomhed 
og ambivalens giver ”buler” (yderligere 
”misvækst” af) i den indre 
tryghedsgiver og samtidig vækst af den 
indre utrygheds-skaber

     

     Thorgaard, 2007
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Den indre trygheds-giver" og 
"den indre utrygheds-skaber“

• Thorgaard, 2006

Den indre 
utrygheds-
skaberDen indre 

tryghedsgiver
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Almindelige tidlige advarsels-
signaler

• De almindeligste – såvel tidlige som sene 
- advarselssignaler er alle symptomer på 
omfattende indre utryghed.

• Med andre ord ”Utrygheds-Symptomer”
• The most common ”Early warning-signals” are 

in fact all ”Insecurity-symptoms”
Lars Thorgaard, 2007
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Almindelige 
tidlige 
advarsels-
Signaler

Referenc e:

Øxnevad , 
Grønnestad
og Arntzen, 
2000
&
Mørc h m.fl , 
1995

15
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Håbets betydning for den indre 
selvomsorgsgiver

• .
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Med Glasmanden på livslang 
visit

• Om udtalt følsomhed, og når 'livet i sig 
selv‘ og livets tab og traumer så bliver 
meget mere traumatisk end 
vækstfremmende

Thorgaard, 2007

Matthæus-effekten
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Om følsomhed, ambivalens, tab og 
traumer

• Når følsomhed i selvet i sig selv skaber 
desintegrationsangst og vice versa, altså 
når ”selvet ikke er en selvfølge”

Thorgaard, 2007
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Om følsomhed, ambivalens, tab og 
traumer

• Når følsomhed og ambivalens* i kombination 
skaber dårlige vilkår for vækst og udfoldelse 
(”misvækst”) af den indre tryghedsgiver og 
vækst af den indre utryghedsskaber

• *ambi val ens som eksi stent i el  v i l kår

    
Thorgaard, 2007
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Om følsomhed, ambivalens, tab og 
traumer

• Når så traumer og tab – såvel store og ”små” 
som forbigående og vedvarende - i tillæg til  
kombinationen af følsomhed og ambivalens 
giver ”buler” (yderligere ”misvækst” af) i den 
indre tryghedsgiver og samtidig vækst af den 
indre utrygheds-skaber

     

     Thorgaard, 2007
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Om spaltninger og deformeringer
Janus, Guden med to ansigter 
• Om spaltninger og deformeringer i den indre 

Selvomsorgsgiver/Tryghedsskaber
• Om omsorgssvigt og spaltninger og 

deformeringer: Janusansigtet; den rare, gode 
og trygge//den krænkende, onde og onde

• Om tortur-psykologi og spaltninger
       
• Om archaiske internaliseringer. Kan ses i 

f.eks. Stemmerne                  Thorgaard, 2007
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Om spaltninger
Janus, Guden med to ansigter

• I relationen pludselige ”switch” fra relativ 
tryghed over ambivalens og videre til udtalt 
utryghed og tillidstab

   Også vedr.opvækst i ”rus-familie”

• Ingen sikker skelnen længere mellem hvad der 
er trygt og hvad der er utrygt ? Det utrygge 
bliver så at sige og paradoksalt nok trygt.        
                       

• Thorgaard, 2007
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Om splitting

• Thorgaard, 2006

Den indre 
utrygheds-
skaberDen indre 

tryghedsgiver
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Lodder i vægtskålen til 
overvægten af utryghed 

• 1. ”Sårbarhed en” d .v .s  føl somhed en – al tså 
d en d el  af sårbarhed en som kan være/er 
konst i tu t i onel  og/el l er  genet i sk, el l er  
oftest  båd e/og

• 2. De t i d l i ge påvi rkni nger  på d en i nd re 
tryghed sgi ver  d er  resu l terer  i  
begrænsni nger  af, spal tni nger  i  og 
d eformeri nger  af d enne (bl .a. ambi val ensens 
konsekvenser)

    og i  kombi nat i on:
• 3. Den senere grad vi se i nfi l trat i on, 

d eformeri ng og ned bryd ni ng af d en 
eksi sterend e ”i nd re tryghed s- gi ver”. 

                                                                                                                       Thorgaard, 2007
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Almindelige tidlige advarsels-
signaler

• De almindeligste – såvel tidlige som sene 
- advarselssignaler er alle symptomer på 
omfattende indre utryghed.

• Med andre ord ”Utrygheds-Symptomer”

Lars Thorgaard, 2007
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Almindelige 
tidlige 
advarsels-
Signaler

Referenc e:

Øxnevad , 
Grønnestad
og Arntzen, 
2000
&
Mørc h m.fl , 
1995

15
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Mestringsplan

17
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Mestringsplanen
• Valg af vigtigste advarselssignaler

• Prioritering af de vigtigste 
aktivitetsproblemer i hverdagslivet

• Udvælgelse af de vigtigste 
mestringsstrategier

• Relationerne og hvad skal omgivelserne gøre?

• Nødplan
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Gennembrud
Aktivitet er mestring

Individuel mestring og mestring i relation
Krop, mestring og 'væren '

Selvkontrol og 'den indre etiker '

Gennembrudsprojektet om tvang og 
Mestringsprojektet er det samme hos os
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Grundlæggende hypoteser: 11

• ”Jeg er ekstremt utryg”-knappen
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EMERGENCY STOP

PB23C5

Thorgaard, 2008
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Grundlæggende hypoteser: 12

EMERGENCY STOP

PB23C5

Selvskadning
Self-harm

Perceptionsforstyrrelser
Kropslige vrangforestillinger
Bodily perceptions

Synshallucinationer/Syner/Visions

Stemmer
/Voices

Thorgaard, 2008

Forklarende vrangforestillinger
Delusions/”Delusional reality”



65

Relationsbehandling i psykiatrien 
handler om

At alt patienten udtrykker og gør, inklusiv 
meget af det vi ser som symptomer på 
sygdom, ofte kan betragtes som patientens 
forsøg på at hamle op med en vanskelig og til 
tider ubærlig lidelse og livssituation.

At arbejde med relationsbehandling ud fra en 
mestrings-forståelse er en bestemt måde at 
anskue patientens ytringer, adfærd og 
symptomer på.
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At arbejde med mestringsstrategier er 
at give mening til adfærd og symptomer. 

Det er skridt på vejen til at give 
relationel, kulturel eller symbolsk 
mening til lidelse, livssituation og 
livshistorie - og gøre det ubærlige 
bærligt igen. 

Ofte er det også vigtige skridt på vejen 
til at komme sig.
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Relationsbehandling handler også om:
At arbejdet med mestringsstrategier er 
at arbejde sammen med patienten og de 
pårørende, således at han/hun/de 
opdager, systematiserer og udvider 
idékataloget for, hvordan det ubærlige 
kan bæres.

Arbejdet med mestring indebærer at 
støtte patienten til at vove at afprøve 
strategier, som måske er nye og som 
giver usikkerhed, men som er mindre 
selvskadende i sin karakter.
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Men oftest vil det være sådan, at de mere 
uhensigtsmæssige mestringsstrategier bliver 
ved med at optræde som en slags sidste 
bastion, som stadig i yderste nød er 
tilgængelige for patienten, og i mange 
tilfælde tager de faktisk vare om selvets og 
personens overlevelse. 

Referencer:
    Rapporten: Individuel mestring og mestring i relation, 

Regionspsykiatrien Herning 2005 
    og 
    Thorgaard, 2006, bind IV: Individuel mestring og mestring i 

relation



69

”Don`t give up”   
• Oplevelsen af mestring styrker 

”tryghedscentret”
• Selvagtelse/selvrespekt/selvfølelse styrker 

”tryghedscentret”
• Håb styrker selvfølelsen/selvagtelsen og 

selvrespektet
• Håb og Mestring i Relation giver øget tryghed

Lars Thorgaard, 2007
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”Don`t give up”       
• Vi involveres i opgivenheden og håbløsheden 

der ”udgår” fra utryghedscentret, og vi må 
bekæmpe dette !

• Opgivenheden og håbløsheden udspringer fra 
mange, mange kilder. Men én er særlig vigtig: 

  Tilbagefald 
   og 
   frygten for tilbagefald

Lars Thorgaard, 2007
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Mestring og Håb i relation
 Lars Thorgaard, 2007

• Mestringsspiralen

Mestring

Håb

Selvfølelse
Selvtillid
Selvagtelse
Selvrespekt
Selvkærlighed

Nye forsøg
med nye
Mestrings-
muligheder
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Nederlag og Håbløshed i relation
 Lars Thorgaard, 2007

• Håbløshedsspiralen

Nederlag

Håbløs-
hed

Selvhad
Selvforagt
Selvnedvurdring

Passivitet
og tilbage-
trækning 
som
beskyttelse
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Grundlæggende facts
• Antipsykotisk medicinering alene er aldrig 

nok. Hvis ikke også der skabes alternative 
beroligende og mere hensigtsmæssige  
mestringsstrategier end dem, der skabes 
indvendigt fra ud fra ”det indres bricholage-
princip”, så kommer der altid tilbagefald til 
det indre velkendte: dopamin og dopamin-
effekter, stemmer, syner, 
perceptionsforstyrrelser/kropslige 
vrangforestillinger, vrangforstillingsuniverser, 
selvskadning etc. 

•Thorgaard, 2008
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Grundlæggende facts
• …og de relationelle mestringsstrategier er 

særlig vigtige som hjælp til og som 
tryghedsskabende overgangsstrategier til at 
videreudvikle de mest hensigtsmæssige af ens 
selvskabte  ”ms- er” og desuden skabe nye 
individuelle mestringsstrategier !

• Derfor er god relationsbehandling et sine qua 
non i psykiatrien !
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Mestringsstrategier
• Vi foretrækker ordet: mestring og taler 

om mestringsstrategier.

• og vi betragter alle mestringsstrategier 
som forsøg på at mestre noget, der ville 
være eller opleves at ville være endnu 
værre, hvis ikke mestringsstrategien 
var der. 
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Mestringsstrategier
• Relationelle mestringsstrategier.

• Kognitive mestringsstrategier.

• Adfærdsmæssige, aktivitetsmæssige og 
fysiologiske mestringsstrategier.

• Instinktive mestringsstrategier.
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Brainstorm over 
mestringsstrategier

• Hvilket problem eller problemkompleks, dilemma eller 
livsvilkår - eller konsekvenser af dette eller hint- forsøger 
patienten at mestre ?

• Hvilket funktionsniveau og hvor svære symptomer har 
patienten lige nu?

• Hvilke mestringsstrategier anvendes?

• Hvilke er hhv. hensigtsmæssige, mindre hensigtsmæssige 
eller både-og ?

• Hvordan er fordelingen eller ”magtfordelingen” mellem de 
forskellige typer mestringsstrategier?
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Patientens mestringstrategier
hm

m.
hm bd

Kar.: 
I/K/A
/R

Brainstorm over mestringsstrategierP
Problem: Omfattende inde utryghed !

GAF: 
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Patientens mestringstrategier
hm.

m.
hm. bd.

kar.: 
I/K/A
/R
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Patientens mestringstrategier
hm

m.
hm bd

Kar.: 
I/K/A
/R
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Fælles skridt på vejen i relationsbehandling

• Anerkendelse

• Se mening og muligheder i symptomer og adfærd.

• Give meningsfulde navne til forstyrrelsen/sygdommen 
og finde modeller for det vi gør.

• Se de vigtigste problemer i hverdagslivet.

• Kortlægge anvendte mestringsstrategier og vurdere 
deres hensigtsmæssighed netop nu.

• Udforske flere mulige mestringsstrategier.

• Undersøge advarselssignaler og skabe en praktisk plan.

10
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De 5 grundspørgsmål
1.Hvad er dit problem? Hvad er det, der plager dig?

2. Hvornår begyndte det?/Hvornår blev det 
afgørende værre?

3. Hvad skete i dit liv, da det begyndte?/Hvad 
skete i dit liv, da det blev værre, end det
plejede at være?

4. Hvordan tror du selv, det hænger sammen? 
Hvordan forstår du selv, at du har fået det,
som du har det? 

5. Hvad tror du selv, der skal til, for at det kan 
blive bedre? 



83

Tab, Sorg, Sorgprocesser og 
Sorgarbejde

• Alt man kan miste……tabslisten

• Tabsangst

• Tab af empati
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Sorg og Sorgens faser
• Om sorg og omsorg
• Sorg på afveje og sorg på vildveje
• Sorgens faser
• Sorg i psykiatrien og psykiatrien sorg
• At begynde at komme sig – vendepunktet
• De tre faser i recovery

• Referencer: Thorgaaard, 2006; bind IV
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Tabslisten

19
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”LTH 5 – s og LTH – a”
• Et dimentionelt ”diagnose-system” 

baseret på empati
• Et ”diagnose-system” som almen-

menneskeliggør
• Et ”diagnose-system” som anviser og 

hjælper til med at finde veje til 
handleplaner og behandlingsplaner

• Vis overhead´s fra Bind V
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LTH 5 s: skizofreni  opleves som og kan 
altså kaldes en forstyrrelse /sygdom der har 

at gøre med :

• Kroppen, livet, kloden, universet 
falder fra hinanden

• Kontrol og bevarelse af kontrol 
og frygt for tab heraf

• Anfald, tilbagefald og frygt for 
tilbagefald

• Selvomsorgssvigt og 
omsorgssvigt

• Energitab

• Tilknytning og adskillelse

• Tillidstab, tryghedstab og 
mistænkelighed

• Relation

• Identitet

• Selvfølelse, selvtillid, 
selvkærlighed, selvhad 

Thorgaard, 2006
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Mestringsplanen
• Valg af vigtigste advarselssignaler

• Prioritering af de vigtigste 
aktivitetsproblemer i hverdagslivet

• Udvælgelse af de vigtigste 
mestringsstrategier

• Relationerne og hvad skal omgivelserne gøre?

• Nødplan
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De allermest følsomme og udsatte

Problemer knyttet til rusmisbrug  1:
Thorgaard, 2008

• Symptomer i form af hallusinationer, 
tankeforstyrrelser, tvangstanker mm.

• Angst
• Depression
• Øget risiko for selvskadning og selvmord
• Vold
• Kriminalitet, dom til behandling, fængsling
• Dårligere effekt af medicin
• Øget risiko for bivirkninger af medicin
• Problemer med økonomi, familie, venner, job, 

uddannelse mm.
• Reference: Gråwe & Espeland, 2004
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De allermest følsomme og udsatte

Problemer knyttet til rusmisbrug  2:
Thorgaard, 2008

• Det er mange af de selvsamme 
problemer/forhold – altså de problemer 
der forværres – som brugeren forsøger 
at mestre ved hjælp af misbrug. Og 
disse problemer/forhold afspejler den 
omfattende indre utryghed som søges 
beroliget ved hjælp at misbrug
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De allermest følsomme og udsatte

Problemer knyttet til rusmisbrug  3:
Thorgaard, 2008

• Derfor kan anvendelsen af ”Utrygheds-
Trygheds-modellen” (Thorgaard, 2007) få 
afgørende gunstig betydning i 
motivationsprocesserne vedr. at ophøre 
med og/eller reducere misbruget og 
erstatte det med andre og mere 
hensigtsmæssige tryghedsskabende 
mestringsstrategier
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Selvomsorg og selvskadning
• "Den inde selvomsorgsgiver" og "den indre 

selvskader“

• "Den indre tryghedsskaber" og "den indre 
utryghedsskaber“

• "Den indre opbygger" og 
   "den indre nedbryder“

Thorgaard, L. 2006
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Selvskadning. Opsummering 1

• At skade sig selv kan være et forsvar/en 
mestringsstrategi overfor følelsen af 
disintegration / psykose. Altså: Forsøg på 
mestring af psykose

• At skade sig selv for at overdøve, 
kontrollerer eller ombringe påtrængende, 
skræmmende og/eller forbudte og uinviterede 
tanker og/eller følelser
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Selvskadning. Opsummering 1 cont.

• At påføre sig selv fysisk smerte for at 
beskytte sig imod selvmordsimpulsen 
/dødsønsket

• Hovedregel: Ethvert psykopatologisk 
symptom beskytter imod noget, der er 
endnu værre
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Selvskadning. Opsummering 2

• Altså: Selvskadning er altid et heroisk 
forsøg på at mestre noget endnu 
vanskeligere

• Selvskadning er en mestringsstrategi

• Løsningen bliver problemet
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Hensigten med selvskadning
Krop/sind-split og – ofte ubevidste - motiver til selvskadning 1.

• Handle ondt, voldeligt eller sadistisk 
mod kroppen, som om den er sindet

• Handle mod kroppen, som om den er en 
anden person, der burde behandles 
sådan !

• Handle mod kroppen for at vise andre – 
og/eller lade andre føle – hvordan man 
selv er blevet – eller har oplevet sig - 
behandlet
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Hensigten med selvskadning
Krop/sind-split og – ofte ubevidste - motiver til selvskadning 2.

• Handle mod kroppen for dog i det mindste på 
én eller anden måde at mærke, hvordan man 
føler det inden i. F.eks. En måde igen at 
komme til at mærke, hvordan man har det 
inden i, eller hvordan man føler sig behandlet

• Handle mod kroppen på en måde, hvor der er 
en ubevidst fusion mellem ubevidst vold eller 
sadisme og seksualitet. Altså at handle mod 
sin krop for dermed ubevidst at opnå en form 
for seksuel afspænding eller nydelse
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Hensigten med selvskadning
Krop/sind-split og – ofte ubevidste - motiver til selvskadning 3.

• Påføre sig fysisk smerte for at 
overdøve mental smerte: ”Med ondt skal 
ondt fordrives”

• Påføre sig fysisk smerte for at mærke, 
at man lever. Eller for at få et `kick`

• Påføre sig fysisk smerte for at forsøge 
at mestre følelsen af tomhed, dødhed, 
tab, fravær og/eller adskillelse
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Hensigten med selvskadning
Krop/sind-split og – ofte ubevidste - motiver til selvskadning 4.

• Skade sig selv for at opnå en temporær 
lindring af en følelse af basal utryghed. 
Basal utryghed kan søges `beroliget` 
med selvskadning. ”Med ondt skal ondt 
beroliges”. Selvskadning virker da som 
en slags selvberoligelse og selvtrøst. 
Men hvilken !
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Hensigten med selvskadning
Krop/sind-split og – ofte ubevidste - motiver til selvskadning 5.

• Påføre sig fysisk smerte for at forsøge at 
mestre svære/vanskelige følelser. Især 
følelser der vækkes af savn efter det, man 
længes allermest efter: Altså f.eks. Savn, 
sorg, længsel efter kontakt og tilknytning. 
Men også andre for én vanskelige og/eller 
forbudte følelser: Vrede, raseri, skuffelse, 
selvhad, selvforagt, afsky, skamfølelse, 
jalousi, misundelse og forskellige former for 
seksuel ophidselse og lyst. Endelig og ike 
mindst: Afmagtsfølelser !
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Hensigten med selvskadning
Krop/sind-split og – ofte ubevidste - motiver til selvskadning 6.

• Se blod for at føle at man lever
• Handle voldeligt mod sin krop for at opnå 

almen nydelse, tilfredshed eller 
tilfredsstillelse

• Påføre sig fysisk smerte for at sone noget, 
man har gjort, eller mener man har gjort

• Påføre sig fysisk smerte i en ubevidst tro på, 
at det hjælper eller gør én rask. F.eks sone 
noget, tro at det hjælper at kome af med 
vrede, lindre selvhad og selvforagt
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Hensigten med selvskadning
Krop/sind-split og – ofte ubevidste - motiver til selvskadning 7.

• At skade sin krop, således at den bliver 
ulækker, og sådan at man føler sig 
ulækker

• Selvskadning som en ubevidst eller 
instinktiv `gentagelse` af det misbrug, 
personen har været udsat for tidligere

• At skade sig selv for at have en følelse 
af kontrol
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Hensigten med selvskadning
Krop/sind-split og – ofte ubevidste - motiver til selvskadning 8.

• At skade sig selv for at blive set, lagt 
mærke til eller få opmærksomhed

• At skade sig for at vise andre, at man 
har brug for deres hjælp

• At skade sig for at bringe sig selv væk 
fra eller tilbage til `virkeligheden`

Thorgaard, 2006
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At skabe motivation  1
Reference: Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital 

Risskov (modificeret efter Annis et al., 1996)

Klientfase: Interventions-form:

Før-overvejelse:

Overvejer ikke at 
opgive 
rusmiddelbruget; 
ser det mere 
positivt end 
negativt

Åben dialog /
evt. kortlægning:

Så nogle frø til 
Forandring gennem 
en åben og respektfuld
samtale. Kortlægge
omfanget
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At skabe motivation  2 
Reference: Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital 

Risskov (modificeret efter Annis et al., 1996)

• Klientfase:
Overvejelse:

Opfatter 
rusmiddelbruget
positivt, men konse-
kvenserne tynger –
ambivalensen spirer.
Omgivelserne reagerer
negativt 

• Interventionsform
Ændringsfokuseret
rådgivning og personlig
feed-back:

Belyse ambivalensen
og styrke klientens 
kompetence til at vælge/
gennemføre forandring
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At skabe motivation  3 
Reference: Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital 

Risskov (modificeret efter Annis et al., 1996)

• Klientfase • Interventionsform

Forberedelse/
Beslutning:

Beslutter at 
rusmiddelbruget må 
forandres og
har reelle ønsker
herom

Individuel handlingsplan:

Samarbejde med 
klienten om overblik
over muligheder; 
støtte beslutningen 
om bedste vej frem 
mod forandring
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At skabe motivation  4 
Reference: Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital 

Risskov (modificeret efter Annis et al., 1996)

• Klientfase • Interventionsform

Handling:

Handler i overens-
Stemmelse med 
personlige mål 
gennem reduktion 
eller rusfrihed

Basisbehandling:

Hjælpe klienten
til at tage de nød-
vendige skridt
mod forandring
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At skabe motivation  5 
Reference: Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital 

Risskov (modificeret efter Annis et al., 1996)

• Klientfase • Interventionsform

Vedligeholdelse:

Holder stabil pause
fra rusmidler, 
arbejder fortsat 
mere eller mindre 
aktivt med at 
fastholde ændring

Tilbagefaldsforebyggelse:

Samarbejde med 
klienten om at 
fastholde ændringerne
i tanke og adfærd 
og med at finde
strategier mod 
tilbagefald
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At skabe motivation  6 
Reference: Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital 

Risskov (modificeret efter Annis et al., 1996)

• Klientfase • Interventionsform
Tilbagefald:

Genoptager 
rusmiddelbruget
og går dermed
tilbage til en 
af de tidligere
faser. Ofte 
forbundet med 
stærke negative
følelser og tanker

Omstrukturering:

Støtter klienten i 
at lære af erfaringen
frem for at blive
selvdestruktiv. 
Støtte fornyet 
forberedelse til handling
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Tak for en rigtig god dag sammen med jer 
!

• www.lars-thorgaard.dk

• lthorgaard@dadlnet.dk

• www.psykinfo.dk

• www.psykopp.no

http://www.lars-thorgaard.dk/
mailto:lthorgaard@dadlnet.dk
http://www.psykinfo.dk/
http://www.psykopp.no/
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