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7Indledning

Indledning
Thomas Iversen og Nicole K. Rosenberg

Kontakt mellem mennesker har i mange århundreder givet anledning til fa-
scination og undren, men ingen har vel endnu formået at komme helt ind til 
kernen af, hvad der sker i den menneskelige kontakt.

selv om professionel kontakt indsnævrer området, er det stadig ikke enkelt. 
Professionel kontakt grænser op til terapi, etik og almenmenneskelig kom-
munikation.
 Den professionelle kontakt er som udgangspunkt asymmetrisk. Den ene 
part i den professionelle kontakt har en viden eller en kompetence, som den 
anden efterspørger. Der vil oftest være tale om specifikke behandlingsmeto-
der, som er beskrevet i mængder af faglitteratur. Kommunikation med kli-
enten er imidlertid bredere end behandlingsmetoderne i den professionelle 
kontakt og kan ikke manualiseres på samme måde som disse.
 I denne bog præsenteres forskellige bud på dét at forholde sig professio-
nelt til svære menneskelige problemer i en behandlingskontekst. Kapitlerne 
omhandler professionel kontakt i forbindelse med selvmordstanker, svær 
psykisk lidelse, uhelbredelig sygdom mv. Nogle af kapitlerne tager udgangs-
punkt i terapeutisk teori, andre i kultur og tradition eller etiske overvejelser.
 selv om nogle anvisninger er givne, må hver enkelt finde sin egen per-
sonlige stil. spørgsmålet om, hvad det vil sige at være professionel, er ikke 
statisk og kan ikke uddebatteres. Forfatterne har fået udstukket et emne in-
den for hver deres specialeområde og har – i tråd med ønsket om at give 
plads til personlig stil – fået lov til at udtrykke sig sprogligt, metodemæssigt 
og holdningsmæssigt på hver deres måde. På den måde demonstrerer kapit-
lerne, at behandlere både er og skal være forskellige.
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 I bogens første del diskuteres den professionelle kontakt ud fra fire me-
get forskellige teoretiske synsvinkler. Bogens anden del indeholder fire me-
todemæssige kapitler med brede anvendelsesmuligheder over for mange 
forskellige klienter og brugere. I tredje og sidste del gives fem eksempler 
på, hvorledes den professionelle kontakt kan udspille sig i behandlingen af 
forskellige lidelser.
 Bogen henvender sig til fagpersoner og studerende inden for sund-
heds- og socialområderne, dvs. læger, sygeplejersker, psykologer, fysio- og 
ergoterapeuter, assistenter, bostøtter, præster og andre, der i det daglige har 
kontakt til patienter, klienter og pårørende. Bogen er tænkt som inspiration 
til eftertanke, refleksion og forhåbentligt også diskussion. Det er håbet, at 
bogen på denne måde kan medvirke til udvikling af den enkelte behandlers 
personlige stil.
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11Professionel kontakt i psykoterapi

kapitel 1

Professionel kontakt i psykoterapi
Nicole K. Rosenberg

Spørgsmålet om, hvad professionel kontakt i psykoterapi er, behandles ud fra 
inddelingen af tilværelsen i en privatsfære, en offentlig sfære og en arbejdssfæ-
re. Behandleren anvender her forskellige sider af sin personlige kapital. Sam-
værsform, grad af self-disclosure og mulige emnevalg i relation til patienten 
diskuteres. Endelig fremhæves visse centrale forhold for den moderne behand-
ler, bl.a. spørgsmålet om evidens, og psykologens hovedopgaver gennemgås.

u

Nicole K. Rosenberg, cand.psych., er uddannet fra Københavns 
universitet og har siden 1981 haft ansættelser i hospitalspsykiatri-
en, først Rigshospitalet, senere Hillerød Centralsygehus og fra 1991 
aarhus Universitetshospital, Risskov, kun afbrudt af fire år i neurore-
habilitering. Har fra sidst i 1980´erne været engageret i udvikling og 
udbredelse af kognitiv adfærdsterapi og har mange publikationer som 
redaktør og bidragyder om emnet bag sig. Har i samme periode haft 
en klinisk og forskningsmæssig hovedinteresse i angstlidelser og har 
også publiceret mange artikler, bøger og bogkapitler om dette. Nicole 
K. Rosenberg har siden 1997 været chefpsykolog på aarhus Universi-
tetshospital, Risskov, og siden 2009 adjungeret professor ved aarhus 
Universitet. Hun er meget efterspurgt som underviser og foredrags-
holder i forskellige regi.

u

Professionel_kontakt_Mat_0101.indd   11 4/22/13   1:12 PM



12 Professionel kontakt i psykoterapi

Tager du patientens problemer med hjem?
Professionel kontakt mellem patienter, klienter, borgere (herefter benævnt 
patienter) med psykiske lidelser og behandler har mange specifikke ud-
formninger bl.a. afhængigt af patientgruppe og faggruppe, arbejdsstedets 
opgaver, ledelse, økonomi, traditioner, faglig orientering og ansættelsesfor-
hold, anciennitet mv. Der er imidlertid også generelle forhold. I dette kapi-
tel præsenteres nogle relativt almene betragtninger om professionel adfærd 
hos fagpersoner, der giver psykologisk behandling.
 alle kliniske psykologer, læger, sygeplejersker og andre, der arbejder 
med syge og socialt belastede mennesker, har hørt spørgsmålene: “Hvordan 
kan du klare at høre om så mange problemer? Tager du ikke patienternes 
problemer med hjem?“ sædvanligvis kan man svare afkræftende på det sid-
ste spørgsmål, men man kan ikke helt gøre rede for, hvordan man bærer 
sig ad med at høre om sorg, ulykker, tab, overgreb og lidelser, som man 
ville forholde sig anderledes til, hvis de overgik ens pårørende, venner eller 
bekendte. at forholde sig professionelt indebærer, at man agerer og reagerer 
anderledes på arbejde end hjemme, og at man behersker at skifte mellem de 
former for adfærd, der er adækvat i den ene og den anden sammenhæng.

Behandleren privat, offentligt og på arbejde
I og med det moderne, borgerlige samfunds dannelse opstod der en adskil-
lelse mellem arbejdsliv og privatliv, og en offentlig sfære opstod. Dette blev 
genstand for såvel kritisk som traditionel samfundsteori og socialpsykologi 
(Habermas, 1961/2009; Cushman, 1990). Fra et pragmatisk standpunkt kan 
tredelingen af tilværelsen danne udgangspunkt for overvejelser om, hvor-
dan behandleren kommunikerer med og om sine patienter og kolleger i 
hver af sfærerne, og dermed hvad der karakteriserer professionel kontakt.
 Figur 1 viser tre aspekter af behandlerens psykologiske kapital, dvs. det, 
han som person møder op med i en given kontekst (Bourdieu, 2005): Per-
sonlighed og personlige erfaringer, der her betyder temperament, følelsesliv, 
evne til at danne relationer samt andre intrapersonelle egenskaber, som de 
er blevet udformet gennem personens tilværelse; situationsfornemmelse eller 
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13Professionel kontakt i psykoterapi

social kognition, der dækker evnen til at forstå uskrevne regler og kunne 
indstille sig på andres intentioner samt teoretisk viden, der dækker faglig 
kompetence dannet gennem studier. Disse tre aspekter af den personlige ka-
pital udgør i forskellige kombinationer og med forskellig vægtning grundla-
get for kontakt i de tre livssfærer: den private (hjemme) sfære, den offentlige 
sfære og arbejdssfæren (se Figur 1).

Livssfære Privat sfære Offentlig sfære Arbejdssfære

Primært  
interpersonelt  
grundlag

Personlige  
erfaringer/ 

personlighed

situations- 
fornemmelse

Teori

Figur 1. Tre aspekter af behandlerens psykologiske kapital

I private relationer spiller personlighed og livshistoriske erfaringer den stør-
ste rolle. sammen med situationsfornemmelse udgør de betingelsen for at 
agere relevant her.
 I det offentlige er store dele af personligheden udelukket i kontakten 
med andre. De efterlades, med goffmanns udtryk, “back stage”, mens de 
offentlige institutioners logik og regler bliver styrende for den adfærd, der 
er “front stage” (goffmann, 1956). Disse regler opfattes primært gennem 
situationsfornemmelse, der er afgørende for at kunne begå sig her.
 I arbejdssfæren bliver spørgsmålet om at handle professionelt centralt. I 
modsætning til interaktion i de øvrige sfærer danner behandlerens teoreti-
ske viden en afgørende del af grundlaget, dels for kontakten med patienten, 
dels i en væsentlig del af kontakten med kolleger. at forholde sig professi-
onelt indebærer, at man anvender den faglige viden, man har fået gennem 
sin uddannelse og løbende har videreudviklet. Dette foregår selvfølgelig i 
samspil med situationsfornemmelse og personlige erfaringer inden for ram-
merne af en ansættelse med de specifikke opgaver, denne indeholder.
 Tre aspekter af menneskelig interaktion kan yderligere illustrere vigtige 
forskelle mellem privat og professionel kontakt generelt og mere specifikt i 
samtale med og om patienten: samværsform, self-disclosure (betyder direkte 
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14 Professionel kontakt i psykoterapi

oversat selvafsløring og anvendes, når klinikere fortæller deres patient om 
sig selv – ofte underforstået som privatperson (se fx Bliksted, 2012)) og mu-
lige samtaleemner (se Figur 2).

Behandler versus  
patient

Privatsfære
(behandlers)

Offentlig sfære Arbejdssfære

Samværsform slet ikke Begrænset specifik

Self-disclosure slet ikke Begrænset styret

Samtaleemner slet ikke Begrænset Ubegrænset for  
patient.

specifik for  
behandler

Figur 2. Tre aspekter af menneskelig interaktion

Privatsfære
I privatlivet er der i princippet ingen begrænsninger for den måde, det so-
ciale samvær generelt udspiller sig på, så længe man holder sig inden for 
lovens rammer, dvs. at hele spektret fra meget kærlig, seksuel kontakt og 
berøring over neutralt samvær og afvisning til konflikter og skænderier er 
muligt. Kontaktformer og samtaleemner bestemmes af de involverede, og 
der er principielt mulighed for fuld, gensidig self-disclosure. Dette gælder 
også kontakt mellem kolleger, når de mødes privat. Dog er det en fordel at 
tænke på, at man skal kunne samarbejde dagen efter et møde under private 
former, og at det er en dårlig idé, at kolleger gør brug af hinanden som tera-
peuter til personlige problemer.
 I diametral modsætning hertil står forholdet mellem patient og be-
handler. Kontakten mellem terapeut og patient er ikke privat – de mødes 
ikke som privatpersoner. Det er et alvorligt kontraktbrud, hvis en patient 
kontakter sin terapeut privat. og terapeuten kontakter ikke sine patienter 
privat. Det sker, at dette ikke overholdes, men det er aldrig anbefalelses-
værdigt. Hvis det fører til etableringen af tættere bånd, herunder især sek-
suelle forhold, økonomiske mellemværender eller praktiske ydelser, er det 
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15Professionel kontakt i psykoterapi

etisk angribeligt og fyringsgrund (se fx psykologers etiske regler på www.
dp.dk). Tilsvarende er en privat relation en hindring for at tilbyde profes-
sionel psykologisk behandling. Private hensyn fra begge parter hindrer, at 
en fri professionel kontakt kan etableres. Dette stiller specielt store krav 
til behandlere, der møder patienten i vedkommendes hjem. Behandleren 
sikrer, at begge parter ved, at der er tale om et professionelt møde styret af 
arbejdsregler.

en ung mand, der er i behandling for depression hos en yngre, mandlig 
psykolog, anmoder vedkommende om venskab på Facebook. Psykolo-
gen undlader at svare på anmodningen. I sessionen efter nævner han, at 
der er regler mod etablering af privat kontakt mellem terapeut og patient 
og forklarer, at det både er for psykologens og for patientens skyld.

For så vidt en behandler omtaler sine patienter til familiemedlemmer i 
hjemmet, sker det i generelle vendinger, mens enkeltpersoner blandt pa-
tienterne aldrig omtales. De fleste mennesker omtaler deres arbejde, ar-
bejdspladsen, deres kolleger og ledere hjemme, og det er da også legitimt at 
informere sine nærmeste om en så stor del af ens tilværelse. Ved problemer 
og frustrationer bør supervision eller drøftelse af arbejdsforholdene med 
relevante personer relateret til arbejdspladsen dog altid prioriteres for at 
sikre problemløsning.

Offentlig sfære
generelt er samværsformer, samtaleemner og self-disclosure betydeligt 
mere restringerede i det offentlige rum end i privatsfæren og yderligere be-
grænsede, hvis en behandler møder sin patient i denne sfære, fx i et su-
permarked, til et forældremøde, til en koncert eller hos fælles venner. som 
hovedregel er det op til patienten, om der overhovedet skal være kontakt her 
(om der skal hilses) og, i givet fald, op til begge parter at sætte grænser for 
kontakten.
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