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Forord

Pludselig var den der: Ideen om at skrive en bog om Integrativ Dyna-
misk Psykoterapi – i kort tale ID-Psykoterapi – som vi, der har skrevet 
denne bog, er så optaget af. Da ideen først var opstået, meldte en flok 
skrivelystne entusiaster  fra ID-Psykoterapeutisk Forening sig.  Alle 
med et fælles ønske om at fortælle andre, hvad de brænder for og hvad 
de gør når de giver psykoterapi. 

At skrive en bog som denne har været en læringsproces i sig selv. 
Flere af  forfatterne har aldrig skrevet så store tekster før. At skrive en 
bog kan vække angst og blokere sindet. Alle har undervejs været ramt 
af  vanskelige følelser: jeg kan ikke skrive hele sætninger, jeg har intet 
at fortælle, det er jo storhedsvanvid at tro, at jeg kan skrive og tro at 
nogen vil læse det – og den slags. Men siden vi nu er psykoterapeuter,  
har vi  nydt processen, men sandelig også slidt med at bekæmpe bloke-
ringerne og genvække lysten. Det har kostet blod, sved og tårer, men 
har også givet glæde og stor tilfredsstillelse. 

 Inden vi gik i gang med at planlægge denne bog, kendte vi knap 
nok hinanden. Undervejs har vi igen og igen diskuteret, hvad der for-
binder os, hvad ID-Psykoterapi egentlig står for, for hver af  os, og 
hvad det er, vi gerne vil fortælle om vores arbejde.Det viste sig hurtigt 
at hver af  forfatterne har  sin opfattelse, men at det er ID-konceptet, 
der knytter os sammen. Det fortæller vi mere om i denne bog.

 Nu, tre års fokuseret samarbejde og mange inspirerende tanke-
udvekslinger senere, er vi blevet en lille smule klogere på os selv og 
hinanden, og vi er blevet svejset sammen. Vi er dog stadig meget for-
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skellige, hvilket vi holder fast ved. Forskelligheden gør netop at der er en 
ID-Psykoterapeut til hver klient uanset hvor forskellige klienterne er. 

Hvad er ID-Psykoterapi?
ID er en psykoterapi med en specifik orientering, som har udviklet sig 
i Danmark over de sidste ti-femten år. Den ligner andre former for 
psykoterapi, men har også sine helt egne træk. Hvad den mere præcist 
indeholder og omhandler kan man læse mere om i første kapitel af  
denne bog. 

Meget kort fortalt står ID som nævnt for integrativ dynamisk, men 
det står også for identitet. Integrativ betyder at forskellige psykotera-
peutiske retninger og metoder og forskellige skolers indsigter samles 
til et meningsfyldt og nuanceret hele. 

betyder dels at hver enkel klient får sin egen terapi ved at vi bru-
ger forskellige terapeutiske metoder, men dels også at terapien stille 
og roligt bevæger sig frem mod målet og hele tiden indoptager ny 
viden, det vil sige at konceptet løbende opdateres, forandres og holdes 
ajour. Der sker en konstant udvikling. ID står også for identitet i den 
forstand, at der er fokus på alle dele af  et menneskes identitet 
 
Hvem er vi, forfatterne?
Denne bog handler om ID-Psykoterapi, sådan som vi seks forfattere 
ser den og praktiserer den. Vi har hver valgt et tema, som vi gerne vil 
fortælle og forklare ud fra. Vi giver psykoterapi til individuelle klien-
ter, par og grupper, og vi har ud over den fireårige uddannelse det til 
fælles at vi også har andre uddannelser. Vi har også det til fælles at vi 
har lang erhvervserfaring inden for forskellige felter ¬– som undervi-
sere, pædagoger, supervisorer, skuespiller, jordemoder, forsker og jurist  
forud for psykoterapien og ved siden af  vores terapeutiske praksis. Det 
gør os også meget forskellige. 

Denne forskellighed i vores baggrunde oplever vi som dybt beri-
gende og inspirerende. Forskelligheden er vigtig, da den er med til at 
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give denne bog og beskrivelsen af  vores ID-psykoterapeutiske praksis 
forskellige vinkler og muligheder. 

Vi har bagest i bogen skrevet mere om, hvem vi seks forfattere til 
denne bog er. Andre ID-Psykoterapeuter har andre baggrunde, men 
fælles for alle er, at ID-Psykoterapeuter er opsatte på at integrere deres 
tidligere erfaringer med det psykoterapeutiske arbejde. Vores måde 
at forstå terapi på tager udgangspunkt i det liv, vi har levet i al sin 
rummelighed og mangfoldighed. Vi bestræber os på at møde livet og 
hinanden med ydmyghed og kærlighed. Det kan lyde som romantisk 
kitsch, men sådan oplever vi det selv i den psykoterapeutiske hverdag. 
Vi håber at dette også kommer til udtryk imellem  linjerne i denne 
bog. Vi har haft hjertet med i det vi skriver, og vi har samtidig bestræbt 
os på at beholde begge ben på jorden.

 Bogen har en redaktør, som har udstukket fælles regler for at skri-
ve og for litteraturliste og ordregister. Bogen er dog blevet til i et tæt 
samarbejde alle forfattere imellem, med mange workshops og løbende 
diskussioner. 

Hvem har vi skrevet bogen for?
I grund og bund vil ID-Psykoterapi et langt stykke hen ad vejen det 
samme som al psykoterapi: at støtte mennesker i at få et mere helt og 
dermed bedre liv. Dette udgangspunkt gør, at bogen henvender sig 
til alle mennesker som har en interesse i psykoterapeutisk arbejde. 
Det kan være  du selv er terapeut, blot fra en anden retning. Eller 
du overvejer måske at gå i terapi og vil derfor gerne vide, hvad ID-
Psykoterapi går ud på. Måske har du svært ved at finde vej i junglen 
af  psykoterapeuter? Og måske er du blot generelt interesseret i terapi? 
Måske er du bare nysgerrig? 

 Bogen henvender sig  til alle med en interesse for bogens emne, 
og det har været vores mål at den skal kunne læses uden yderligere 
forudsætning end nysgerrighed og interesse. I slutningen af  bogen har 
vi samlet de ord, som vi har brugt i bogen og som vi opfatter som fag-
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ord  og definerer dem kort for at gøre bogen endnu mere tilgængelig.  
Vi samler også litteraturhenvisninger i en fælles liste til de læsere der 
gerne vil læse videre. Men listen indeholder først og fremmest littera-
tur som vi har anvendt, da vi skrev bogen.

 Mere generelt er det også vores hensigt at give vores eget liv mere 
mening ved at udbrede det, vi selv brænder for. Når man kaster en 
sten i vandet slås der ringe omkring stenen, en idé bredes længere og 
længere ud. Vi ønsker at kaste forskellige sten i vandet og håber at du, 
der læser bogen, fatter interesse for det, vi seks kan fortælle. 

Bogens røde tråd 
Bogens røde tråd er ID-Psykoterapi. Psykoterapi handler altid om at 
støtte klienter i at få et bedre liv. Denne bog handler især om, hvordan 
vi seks ID-Psykoterapeuter griber det an, når vi har klienter i terapi og 
hvilke tanker vi gør os om det. 

 Man kan sige, at terapi dér, hvor den ikke handler om at gøre syge 
mennesker raske, handler om at få det enkelte menneskes inderste 
væsen og potentiale til at udfolde sig.  Jo mere vi som mennesker tør 
være os selv, des bedre kan vi magte det virkelige og ofte barske liv. 
Vores udgangspunkt er, at hvert menneske er unikt med mange mulig-
heder samtidig med at selve det ydre liv giver begrænsede muligheder 
– begrænset fx af  opdragelse, sygdomme, kriser, elendighed, krig eller 
død.  

 Vi er klare over, at en del mennesker er skeptiske over for psyko-
terapi. De er måske bange for at blive mere egoistiske og sig selv nok  
af  at gå i terapi. Vores erfaring er, at det eneste man risikerer er at få 
et bedre liv, en bedre barndom, et bedre parforhold, et bedre forhold 
til sig selv og sine omgivelser. Det er det, kapitlerne i denne bog især 
handler om. Hver af  de seks forfattere har valgt et særligt tema, som 
vi er optaget af, og på baggrund af  dette tema fortæller vi om vores 
praksis. Derudover er der et  kapitel som handler om bogens overord-
nede tema: Integrativ Dynamisk Psykoterapi. Det står først i bogen.
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 Vi har kaldt bogen for Trædesten. Vi arbejder ud fra syv forskel-
lige psykoterapeutiske grundprincipper, og vi opfatter hver af  dem 
som en trædesten, der hjælper os, i livet og i terapien. Det fortæller vi  
om i hvert af  de følgende kapitler, som bogen består af.

 Vi ønsker at udbrede bogen til så mange som muligt. Derfor udgi-
ver vi bogen på nettet, hvor man kan downloade den på www.traede-
stend.dk. 

Tak 
Vi vil afslutningsvis gerne sige tak til ID-Psykoterapeutisk Forening, 
vores faglige sammenslutning, som har støttet ideen til denne bog fra 
begyndelsen, og også til Ole Vadum Dahl, som vi alle er blevet un-
dervist af  og som ligeledes har været positiv over for ideen. Ingen af  
de nævnte har dog læst bogen inden den udkommer. Ansvaret er ene 
og alene forfatternes eget. Vi siger også tak til  kolleger og potentielle 
klienter som har læst vores udkast inden bogen blev færdig. Og natur-
ligvis retter vi også en tak til vores familier, som har lagt ryg til under-
vejs. Samt – og ikke mindst – takker vi vore klienter, hvis erfaringer i 
terapien vi bruger som illustration på vore tanker, men hvis navne vi 
har anonymiseret.

Forfatterne
København i november 2011 
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Syv trædesten – noget at stå på, noget at gå på.
Om baggrunden for denne bog

Af  Jensen, Krag, Nielsen, Nørgård, Sandholm og Svendsen

Refleksioner over psykoterapiens rolle
Nogle mennesker opfatter psykoterapi som behandling af  psykiske og 
psykosomatiske sygdomme og lidelser. På denne baggrund er det for-
ståeligt at mange mennesker, som ikke føler sig syge, går i en stor bue 
uden om psykoterapeuters tilbud. 

Men psykoterapi er ikke blot for lidende og syge, for patienter. 
Den giver mulighed for fordybelse, hvor det enkelte menneske, klien-
ten – og der er ikke tale om en patient – er i centrum. Klienten får 
mulighed for at gennemgå sider af  sit liv, som volder vanskeligheder 
eller er utilfredsstillende. 

 Hvor ofte oplever man i sin hverdag at sidde overfor et andet 
menneske i en time eller mere og have vedkommendes fulde opmærk-
somhed? I terapi kan sjælens sår heles. Vi har alle mere eller mindre 
alvorlige psykiske sår. For mange er det ikke noget de ønsker at drøfte 
eller få større indblik i. For andre kan løbeturene, gåturene med hun-
den, sommerhuset, det sociale netværk og et udfordrende job så rige-
ligt skabe ro og balance, indre refleksion og personlig vækst. Og så er 
der de mennesker, som får en erkendelse af  at de har brug for at få set 
på  det de bærer med sig og bearbejde dét. Det rette tidspunkt er altid 
individuelt.
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 At komme dybere er noget andet end at komme videre, men ved 
at komme dybere får man også en følelse af  at være kommet videre i 
sit liv, og endda få et bedre liv. Man kan få et nyt syn på sin familie og 
sin barndom, blive bedre til at kommunikere med sin omverden, man 
kan lære at forholde sig mere hensigtsmæssigt til livets ofte vanskelige 
vilkår. 

 I Danmark er titlen ”Psykoterapeut” endnu ikke beskyttet. Alle 
kan kalde sig psykoterapeut. Vil man gå i psykoterapi og tager man 
terapi alvorligt, er det vigtigt at man sikrer sig at psykoterapeuten har 
fået en solid uddannelse, har erfaring i omgang med mennesker og 
følger fagets etiske regler, som for eksempel tavshedspligt. Det sidste 
sikres gennem psykoterapeutiske foreninger som man kan klage til. 
Det er derfor en god idé at interessere sig for hvem man deler sit in-
derste med. 

Psykoterapi er noget andet end coaching. Coaching er oftest rettet 
mod et mål. Hvad vil jeg med mit job? Hvad vil jeg nå inden året er 
omme? Hvordan får jeg skrevet denne opgave? Coaching er også en 
del af  psykoterapi, men psykoterapi går oftest dybere. Man arbejder 
ofte med det usagte, det ubevidste og det hemmelige. Det som stam-
mer fra barndommen og fra relationer i familien, fra angst, stress, 
blokeringer eller skam, fra uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, fra uaf-
klarede forhold til livets grundvilkår og så videre.  

 Psykoterapeuter er desuden noget andet end psykologer og psy-
kiatere. Psykologer er universitetsuddannet og ved meget om psyken, 
især teoretisk, men de kan også have en tillægsuddannelse som psyko-
terapeuter. Deres primære arbejdsmetode er samtalen. Psykiatere er 
læger med psyken som deres speciale. De vil oftest beskæftige sig med 
de alvorlige psykiske sygdomme og kan ordinere medicin. 

Psykoterapeuters uddannelser retter sig derimod specifikt mod 
det praktiske arbejde med klienter. Der findes mange former for psy-
koterapeutisk praksis. Psykoterapi kan være langsom og langvarig el-
ler hurtig og kortvarig. Den kan være knyttet til forskellige teoretiske 
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grundantagelser, som for eksempel C.G. Jungs Analytiske Psykote-
rapi, Irvin D. Yaloms Eksistentielle Psykoterapi, Alexander Lowens 
Bioenergetik, Roberto Assagiolis Psykosyntese, etc. Man kan læse lidt 
mere om disse psykologiske forfattere og retninger i de senere kapitler 
og i registeret bag i bogen. 

Virker psykoterapi? 
 Som psykoterapeuter har vi valgt et erhverv hvor mennesker  opsøger 
os for at få støtte og hjælp – til at forstå, hele, lindre, udvikle, forandre 
og bevidstgøre. Et særligt spændende spørgsmål for både klienter og 
psykoterapeuter bliver derfor: Virker det? Og hvad er det der virker? 

 Dette spørgsmål er der mange svar på. Generelt gælder at ID-
Psykoterapis bud på hvad det er der virker, er sammensat af  viden 
fra flere forskellige skoler med hver deres faglige grundlag. Dog er der 
flere undersøgelser af  psykoterapi der påviser, at det ikke blot er selve 
den psykologiske metode der er det afgørende. Det afgørende er især 
kontakten mellem klient og psykoterapeut. 

Psykologen Ebbe Scheel Krüger, som har en af  Danmarks mest 
fyldige hjemmesider om alt der vedrører psykologi og psykoterapi, 
beretter om et foredrag som professor i klinisk psykologi Esben Hou-
gaard holdt i 1999, hvori han redegjorde for hvad der virker bedst i 
terapien. Bortset fra den gamle psykologvittighed om at 25% er held, 
25% gætteri og 50% viden og erfaring, forklarer han den positive ef-
fekt af  et psykoterapeutisk forløb med følgende faktorer og deres vægt: 
Terapeutens uddannelse og erfaring betyder omkring 10%, den tek-
nik og metode der bruges, har betydning for 10% af  den positive ef-
fekt. Terapeutens evne til at ‘tune ind’, opnå kontakt og arbejde med 
personen udgør 30%, og sværhedsgraden af  klientens diagnose og 
klientens egen motivation til at lære noget nyt samt ønsket om at skabe 
en forandring er 50%. Han konkluderer at det er 50% terapeutens 
ansvar og fortjeneste hvis et terapiforløb er vellykket, mens de andre 
50% er op til den person, der søger vores form for hjælp-til-selvhjælp. 
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Her er der tale om psykologens arbejde, som jo er anderledes end 
psykoterapeutens, idet psykoterapeutuddannede ikke må tage klienter 
med en diagnose – altså patienter. Fordelingen med halvt ansvar til 
klienten og halvt til terapeuten gælder også for psykoterapeuter.

Under et psykoterapeutisk forløb bliver mange klienter opmærk-
somme på, at der i takt med at deres indre liv ændrer sig, også sker 
forandringer i deres ydre liv. Fx oplever nogle, der før var optaget af  
hvad andre tænkte og som konstant sammenlignede sig selv med an-
dre, at dette i virkeligheden skabte utilfredshed og mindreværd. I takt 
med at de får kigget på denne livsindstillings begrænsende indflydelse 
på selvværd og livsglæde, bliver de også mindre interesserede i andres 
formodede tanker og domme. Som følge heraf  oplever de, at de får 
lyst og mod til at foretage mindre eller større ændringer i deres liv. 
Måske flytter de på landet, måske starter de på en uddannelse, måske 
siger de jobbet op, eller de bliver og finder arbejdsglæden hvor de er. 
Måske tager de til Afrika. De kan blive skilt eller vælge at leve sam-
men på en ny måde. Alt sammen tegn på tilbageholdt nysgerrighed og 
livslyst, der nu bliver frisat, undersøgt og måske udlevet. På den måde 
kan et psykoterapeutisk forløb få konsekvenser som ikke nødvendigvis 
bliver billiget af  venner og familie. Det kan stille store krav til omgi-
velserne når man ændrer sig. Skal ægtefællen også selv ændre sig, når 
hustruen pludseligt får lyst til mere kærligt samvær og måske vil gå til 
dans eller i operaen sammen med ham? Omverdenen kan modtage 
forandringerne enten med nysgerrighed og velvilje eller med mistro 
og tilbageholdenhed – en dynamik der er vigtig at blive bevidst om 
og tale om. 

ID-Psykoterapiens særlige træk
Forfatterne af  denne bog er alle uddannet på ID-Psykoterapeutisk 
Institut, som nu hedder ID-Academy. Uddannelsen har udviklet sig 
i Danmark over de sidste ti-femten år med psykoterapeuten Ole Va-
dum Dahl som initiativtager og institutleder. Det er en fireårig teore-
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tisk og praktisk uddannelse der slutter med eksamen og certificering. 
Det er denne uddannelse som knytter os seks forfattere fagligt sam-
men. Men alle forfattere i denne bog har også gennem den livserfa-
ring og de uddannelser de har erhvervet sig forud for den psykotera-
peutiske uddannelse og gennem de nye erfaringer de har gjort efter 
de blev psykoterapeuter hver på deres måde varieret det oprindelige 
koncept. Den ID-psykoterapeutiske uddannelse blev i 2008 evalueret 
efter tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutud-
dannelser og bestod med glans.

Betegnelsen ”ID” betyder på den ene side at terapien er identitets-
orienteret, dvs. at den afdækker og udvikler de mange lag og aspekter 
af  identiteten som udgør et helt menneske. Mere jordnært formuleret 
går ID-Psykoterapi især ud på at bearbejde ubehag og misforhold i 
hverdagslivet, så man lærer at identificere sig med alle dele af  sin per-
sonlighed, også skyggesiderne, for at få det godt med sig selv.

 Bogstaverne ID henviser på den anden side også – og især – til 
ordene integrativ og dynamisk. Den integrativ-dynamiske psykoterapi 
integrerer forskellige indsigter fra den psykoterapeutiske teori og praksis 
i en helhedsforståelse og bevæger sig dynamisk hen imod sit mål. Inte-
grativ handler om at integrere forskellige dele til et hele. Dels er det 
målet at støtte klienter i at blive hele mennesker, som magter hele li-
vet, dels går det ud på at integrere forskellige dele af  psykoterapeutisk 
teori og metode og forskellige skolers indsigter til et meningsfyldt hele. 
Dynamisk står for os for to ting: dels at den er dynamisk og bevægelig, 
idet forskellige metoder tilpasses fleksibelt til den enkelte klient, dels 
at terapien er procesorienteret således at klienten mødes på sin unikke 
udviklingsvej, og terapien på denne måde bevæger sig dynamisk hen 
imod sit mål. 

Det dynamiske synes vi kommer af  sig selv i processerne, mens 
det integrative er det mest karakteristiske for os som ID-Psykoterapeu-
ter. Det integrative perspektiv betyder at vi anvender og kombinerer 
teoretiske og metodiske indsigter fra forskellige psykologiske skoler på 
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en måde, så vi kan tilgodese hver enkel klients særlige behov.

Grundideen 
Ideen bag ID-Psykoterapi er sammenhængen mellem syv terapeutiske 
tilgange, som terapeuten kombinerer afhængig af  den enkelte klients 
behov, og syv forandringsprincipper, som sikrer at der kan ske en ud-
vikling hen imod det bedre. Det er forskelligt, hvilken metode der 
passer bedst til den enkelte klient, og det er derfor hensigtsmæssigt at 
terapeuten er i stand til at vælge. Der vil således altid kunne findes og 
sammensættes en særlig ID-Psykoterapi til hver enkelt klient. Hver 
terapeut får dog med tiden, og baseret på sin erfaring, også sine fore-
trukne metoder uden dog derfor at stivne i et bestemt mønster. 

Terapeuten observerer klienters adfærd, tankemønstre, barn-
domsfortællinger, deres forhold til andre mennesker, forhold til livets 
grundvilkår, til deres potentialer og livsværdier og til alt det, som de 
anser for essentielt i livet. De syv tilgange dækker over, hvilken psyko-
logisk teori terapeuten tager sine indsigter fra: adfærdspsykologien, 
den kognitive psykologi, den systemiske teori, udviklingspsykologien, 
den eksistentialistiske psykologi, den humanistiske psykologi og den 
transpersonlige psykologi. Alle tilgangene kan give anledning til at 
trævle det garnnøgle op, som udgør et menneskes livstråd. En tera-
peut kan se på, hvorfor en klient altid hælder te op, eller hvordan 
klienten tager pengene op af  baglommen som det første eller har en 
tendens til at komme for sent. Eller hvorfor en klient forklarer det han 
gør med skam, skyld og angst eller med overbevisninger og politiske 
eller religiøse ideer – eller hvorfor klienten har et horn i siden på sin 
svigermor, sin chef  eller Gud. Alt kan være anledning og udgangs-
punkt, og alt, mener vi, fører i sidste ende til klienternes mål: at finde 
og acceptere sig selv. 

 Ud over at følge de syv tilgange – ikke slavisk, men som trædesten 
– bruger vi også forskellige teknikker eller metoder i vores arbejde: 
samtale, kropsbevidsthed, vejrtrækning, tegninger, stemmen, drøm-
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me, livsfortællinger, familieopstilling og rollespil, meditation og mind-
fullness og hvad den enkelte terapeut ellers tilegner sig af  terapeutiske 
metoder. Alt dette gives der eksempler på i de følgende kapitler.

 Hovedmetoden er at vi opfatter samværet med klienterne som et 
’felt af  ikke-viden’ i den betydning at vi tillader os at være åbne i 
terapiens enkelte øjeblik uden at vi altid præcist ved hvad vi gør og 
hvorfor, men dog kan analysere os frem til hvad der er foregået, hvilke 
teorier og metoder vi har brugt, hvorfor og hvordan det har virket. 
Ikke-viden betyder også at vi møder klienten så fordomsfrit og med 
så stor nysgerrighed som overhovedet muligt. Vi spørger ind til klien-
tens måde at tænke på, til klientens historie og følelser med den størst 
mulige respekt. Det skyldes primært at vi opfatter vores terapi som 
en fænomenologisk metode til at støtte klienterne på deres livsvej – vi 
træder ind i deres liv som det viser sig her og nu, i de erfaringer de har 
fra deres umiddelbare oplevelser og livsverdener. 

Når der er angst, stress, ensomhed eller skam, er det hverken teo-
rier eller tolkninger der står i forgrunden, det er derimod altid for-
holdet mellem terapeuten og klienten i nuet som er i centrum. Vi 
tror fuldt og fast på mulighed for forandring. Hverken de forskellige 
tilgange eller forandringsprincipperne er et fast skema vi følger. Det 
er nærmere trædesten som vi kan træde på, én efter én og tilbage igen 
på den vanskelige vej til at blive mere hel. Og så er vi fremme ved det, 
som udgør titlen på denne bog:

Trædesten   
De syv tilgange eller niveauer i ID-Psykoterapien er vores trædesten. 
Uanset hvor forskellige vi er, er det dét, vi har til fælles. 

At have syv trædesten foran sit indre blik giver os mulighed for at 
færdes inden for det psykoterapeutiske felt, som på én gang er både 
overskueligt, dynamisk og variabelt, men som samtidig også er som et 
fagligt veldefineret og stabilt grundlag. Trædestenene giver os mulig-
hed for at gå undersøgende og nysgerrigt fra sten til sten. Vi kan gå 




