Sådan kan du hjælpe en borger i
akut psykisk krise på kort tid
Det primære mål er, at borgeren får løsnet op for den ”gordiske knude”, som personen
møder ind med i akuttilbuddet, og går styrket ud ad døren med en eller flere
handlemuligheder under armen.
Krisemedarbejdere kan bruge 3 hovedingredienser: En tryg og tillidsfuld relation, mange
hv-spørgsmål, samt aktiv lytning. Vejene dertil bygger på narrativ praksis.
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Formålet med denne artikel er at give et rids af,
hvilke begreber jeg trækker på, og hvad jeg
konkret gør som krisemedarbejder i et
akuttilbud, når jeg gennemfører en krisesamtale
med en borger i akut psykisk krise. Artiklen er
tænkt som inspirationskilde til de kollegaer, der
arbejder i eksisterende akuttilbud.
Artiklen er delt op i 3 hovedafsnit: En kort
beskrivelse af centrale teorier, som jeg forstår og
anvender dem, gennemgang af de 3 veje og
endelig en praksisbeskrivelse fra Akuttilbuddet.
Min påstand er, at størsteparten af borgere i
akut psykisk krise relativt hurtigt går mere
styrket og afklaret ud ad døren med en eller flere
handlemuligheder under armen efter en
krisesamtale. For at dette skal lykkes, er det
vigtigt, at krisemedarbejderen møder borgeren
med afsæt i Recovery og Empowerment set ud fra
et narrativt perspektiv.
Flere af mine kollegaer kan fortælle lige så
gode historier om, hvordan borgeren relativt
hurtigt kan opleve en mærkbar positiv ændring i
deres sindstilstand med afsæt i andre teoretiske
og metodiske tilgange.
Jeg har fuld respekt og forståelse for, at det
ikke alene er med afsæt i og ved brug af den
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narrative tilgang, der kan opnås en positiv effekt
hos borgeren. Denne artikel giver således én
forløbsbeskrivelse ud af mange mulige.

Recovery og Empowerment set ud fra
et narrativt perspektiv - begreber
Som krisemedarbejder i Lyngby-Taarbæk
Kommunes social psykiatriske akuttilbud
arbejder jeg ud fra disse to perspektiver:
Recovery: En overbevisning om, at mennesker
kan komme sig helt eller delvist fra en psykisk
sygdom eller en akut psykisk krise.1
Empowerment: En overbevisning om, at borgeren
kan genvinde magten i eget liv og finde styrke til
at handle i overensstemmelse med det, de håber
og drømmer om for deres liv.2 Hvis en borger for
en stund har tabt håbet, er det muligt for
krisemedarbejderen at bære håbet for dem, indtil
de selv magter at tage stafetten igen. Jeg kan i ord
og handling fortælle en borger, at jeg tror på dem.
I det krisearbejde jeg udfører sættes
borgerens livsfortællinger og meningsskabelse i
centrum. Det gøres i afsættet af det narrative
grundlag, som jeg kort vil komme ind på her.

Det narrative grundlag
De begreber jeg har valgt at fremhæve i artiklen,
er udviklet og defineret af socialrådgiver og
familieterapeut Michael White (1948 – 2008).
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Narrativ terapi er en videreudvikling af systemisk
terapi. Terapiformen er kun ca. 30 år gammel og
er stadig i udvikling. Michael White lod sig
inspirere af mange tænkere hovedsageligt af
poststrukturalister og socialkonstruktionister
bl.a. Michel Foucault, Pierre Bourdieu og Jerome
Bruner.
Det er ikke muligt at gennemgå Michael
Whites teori og metode her. Jeg vil derfor blot
fremhæve nogle enkelte af de begreber, der ligger
til grund for den praksisbeskrivelse, jeg fortæller
om senere i artiklen.
De begreber jeg har valgt at fremhæve
betydningen af er: Fortællinger,
meningsskabelse, dekonstruktion,
eksternaliserende sprogbrug og samtaler,
genforfattende samtaler samt den decentrerede
men indflydelsesrige position.
Fortællinger
Den narrative metafor for fortælling kan forstås
således, at mennesker lever deres liv efter
fortællinger, og at fortællingerne former og
skaber livet. Michael White siger, at
fortællingerne: ”(…) har reelle og ikke bare
fantaserende virkninger, og at fortællingerne
udgør livets struktur.” 3
I relation til fortællinger er Michael White
interesseret i at få beskrevet de episodiske
oplevelser og erfaringer, som har bidraget til, at
en person føler, at livet er problemfyldt.
Der kan her være tale om mange fortællinger,
der er med til at stykke en storfortælling
sammen om, at borgeren ex. føler sig fuldstændig
lammet og magtesløs lige nu.
Meningsskabelse
I forhold til begrebet meningsskabelse er Michael
White inspireret af Jerome Bruner4 . Han
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beskriver mennesket som meningsskabende. Når
jeg som terapeut er nysgerrig og går på opdagelse
sammen med borgeren i borgerens fortælling, er
det en af mine fornemmeste opgaver at finde
”sprækker”, dvs. åbninger i fortællingerne.
”Sprækkerne” kan beskrives som vendepunkter
og modsigelser (peripetri) til den dominerende
fortælling, borgeren kommer med. De stillede
spørgsmål i løbet af en samtale kan forhåbentlig
medvirke til at skabe refleksion og plads til
mulige vendepunkter og nye handlemuligheder
for borgeren.
Dekonstruktion – eksternaliserende sprog
og samtaler
Dekonstruktion5 handler om at stille uddybende
spørgsmål til det, der tages for givet, og som kan
dække over egne fordomme og forudindtagethed.
I håbet om, at borgeren finder nogle mere
foretrukne historier frem om sig selv, er det
vigtigt at få afdækket den forudindtagethed,
borgeren kommer ind ad døren med. Ifølge
Gregory Bateson er det ikke mennesket, der er
problemet, men problemet der er problemet. Det
problemfyldte, forudindtagede, velkendte,
og/eller det der tages for givet kan med fordel
strækkes ud i en armslængde. Dette er muligt ved
at lade borgeren navngive det problemfyldte og
efterfølgende tale om problemet i 3 person.
Navngivningen af problemet gør det lettere at
tale om, fordi det skaber en distance mellem
personen og problemet. Borgeren kan tage
styring på problemets magt og indvirkning. Ved
brug af navngivning og de spørgsmål jeg stiller,
kan borgeren få mulighed for at tage stilling på ny
og måske vælge at leve sit liv på andre måder.
Dette kaldes eksternaliserende sprogbrug og
samtaler6 . Det er i øvrigt muligt at navnegive flere
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problemer undervejs, da et problem sjældent
kommer alene.
Genforfattende samtaler
Genforfattende samtaler7 handler om at bygge op
på grundlag af unikke hændelser og alternative
fortællinger til den problemmættede historie,
som borgeren kommer ind i Akuttilbuddet med. I
løbet af en samtale fortælles der om unikke
hændelser og modsigelser. De unikke hændelser
og modsigelser siger noget om det borgeren
gerne vil og måske håber på og drømmer om. Den
fortælling, der handler om det borgeren hellere
vil, kan også navngives og tales om i 3. person.
Det er muligt gennem uddybende spørgsmål at gå
på opdagelse i, hvad denne mere foretrukne
fortælling handler om? Den effekt den foretrukne
fortælling kan have? Hvad borgeren synes om
den effekt og hvorfor? Hvad kan evt. blive muligt?
Det kan også være nærliggende at spørge ind til
det, som har ligget i skyggen af den
problemmættede fortælling, jf. Michael Whites
begreb, ”det fraværende men implicitte8 ”. Sammen
kan vi gå på opdagelse i, hvad problemet har
skygget for. Hvad har gemt sig bag problemet,
men hele tiden været tilstede, som borgeren
hellere vil? Hvilke værdier trænger måske til at
blive synliggjort, som problemhistorien har
skygget for? Hvis disse mere foretrukne
fortællinger bliver talt frem og synliggjort, bliver
det muligt for borgeren at handle på dem og
skabe en ændring.
Borgeren kan gennem de narrative
samtaleformer genforfatte sit liv, tage styring og
begynde at handle i overensstemmelse med den
foretrukne fortælling. De 3 veje jeg beskriver
senere i artiklen, er inspireret heraf.

Den decentrerede men indflydelsesrige position
Når jeg samtaler med en borger, bestræber jeg
mig på at indtage en ”decentreret men
indflydelsesrig position”9 .
I en decentreret position fokuserer jeg på at få
borgerens egne erfaringer, kulturelle baggrund,
færdigheder, viden og moral i spil. Mine
spørgsmål og betragtninger må tage afsæt i det
borgeren har sagt, således at borgeren får større
viden om sig selv og kan udvidede
handlemulighederne. Alice Morgan siger:”(..) Det
er en tilgang, der ser barnet eller familien som
ekspert i eget liv, og hvor familiens viden,
kompetencer, præferencer og ønsker derfor er i
centrum for terapien” 10. Den indflydelsesrige
position ligger i måden jeg strukturerer mine
spørgsmål og reaktioner på, således at borgerens
færdigheder og viden bliver mere nuanceret.
I krisesamtaler krydser to liv hinanden. Der er
er tale om en tovejsproces11. Borgeren møder
hele mig idet jeg bestræber mig på at være så
autentisk som mulig. Det er borgerens
fortællinger, der er i centrum for vores
krisesamtale, men af og til kan jeg blive sat i en
situation, hvor jeg momentvis deler ud af egen
viden og erfaringer12. Borgeren kan eksempelvis
spørge, ”Hvad synes du?”, og jeg svarer ud fra den
viden og de erfaringer, jeg har på området. Min
transparente adfærd, det vil her sige
gennemsigtige adfærd, har ofte den effekt, at
borgeren får mulighed for at forholde sig til det,
jeg siger. Når jeg svarer, følger jeg op med et eller
flere spørgsmål, så som: Hvad borgeren synes om
den erfaring? Om det er noget borgeren kender
til? Hvordan? På hvilken måde giver svaret
mening i borgens liv? På den måde giver jeg
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bolden tilbage til borgeren med mulighed for at
tage stilling til det, jeg har sagt. Dette er i god tråd
med mit ønske om, at det er borgeren, der er
eksperten i eget liv og som har fat i styrepinden.
Jeg er af den overbevisning, at hvis borgeren
tager styring og selv finder frem til en
meningsfuld løsning på problemet, så har
borgeren også lettere ved efterfølgende at holde
fast i det, der skal til for at nå målet.
I krisesamtaler bestræber
krisemedarbejderen sig på at bygge mennesker
op i overensstemmelse med deres intentioner,
erfaringer, færdigheder, værdier, viden, håb og
drømme, principper og dedikationer. Michael
White er meget optaget af, hvad sproget gør ved
os, og den magt sproget har. Vi kan populært sagt
tale hinanden op og ned. Sproget er magtfuldt og
produktivt. Sproget individualiserer og skaber
mennesker,13 og kan bruges som et
styringsredskab, også i krisesamtaler.
Vores oplevelser i livet kan ikke ændres, men
det kan vores position til dem. En borgers måde
at forstå og tale om en oplevelse, og den kropslig
reaktion der følger med, kan ændres. Der er
derfor håb forude.
I en samtale med en borger i akut psykisk
krise kan jeg eksempelvis vælge at gå ud ad 3
veje. Måske du kan lade dig inspirere af dem.
Vejene skal ikke nødvendigvis følges
kronologisk.

De 3 veje
1 vej: Det første jeg gør er at lytte til
problemhistorien. Jeg forsøger dernæst at få
borgeren til at navngive problemet. Jeg kan for
eksempel spørge, hvad borgeren vil kalde det,
borgeren bliver ramt af? Borgeren kan
eksempelvis sige magteløsheden, håbløsheden og
dovenskaben osv.
Undervejs spørger jeg til den effekt
problemhistorien har eller har haft i relation til
borgeren selv, venner, familie og evt. arbejde mv.
samt i hvilken kontekst. Hvor sker det? Sker det
alle steder eller kun nogle steder?
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Jeg stiller evalueringsspørgsmål til, hvad
borgeren synes om den effekt problemet har?
Hvad synes borgeren, om den magt problemet
har? Jeg spørger om, hvorfor borgeren synes,
problemet fylder for meget? Hvad er det, der er
vigtigt for borgeren, og/eller hvad har problemet
eventuelt har skygget for, som borgeren heller
vil? Jeg spørger om borgeren kan navngive det,
han eller hun gerne vil? Hvilken effekt det vil
have? Hvad borgeren vil synes om det? og Hvad
kunne så lade sig gøre?
2 vej: Jeg spørger ind til det borgeren håber og
drømmer om.
3 vej: Hvad der skal til for at nå målet? Hvad kan
borgeren selv gøre? Hvilke færdigheder kan
borgeren trække på? Hvem/hvad kan støtte
under vejs? og Hvordan?
På denne måde forsøger jeg at sikre en refleksiv
proces hos borgeren i akut psykisk krise.
Borgeren kommer til at vide noget mere om sig
selv.

Et praksiseksempel fra Akuttilbuddet
Du skal nu møde Tina (anonymiseret), som jeg
havde en krisesamtale med. Jeg vil i det følgende
fremhæve relevante brudstykker af vores
samtale, som eksempel på hvordan jeg kan vælge
at tale med et menneske i akut psykisk krise. Det
er vigtigt at huske på, at samtaler forløber vidt
forskelligt, og at denne er en af mange mulige.
Modtagelse
Tina er i starten af 40’erne. Hun kommer
grædende og forpint ind ad døren. Jeg bestræber
mig på ikke at være forudindtaget og tager imod
hende med udstrakte arme. Vi finder et roligt
sted at sidde. Jeg forsøger at stabilisere
situationen og bemærker, at hendes fysiske
tilstand er ok. Jeg spørger hende, om hun ønsker
noget at drikke. Tina ønsker et glas vand, og det
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får hun. Det vigtigste på dette tidspunkt er, at hun
har det godt.
Tina siger følgende til mig: ”Jeg kan ikke magte
det mere.” Jeg spørger Tina stille og roligt om,
hvad det er, hun ikke kan magte? Jeg vælger her
at tage ordet ”magte” i min mund og spørger ind
til det, Tina oplever, som hun ikke kan magte. Jeg
forsøger at folde det lidt mere ud. Folde ud
betyder, at jeg begynder at stille spørgsmål til og
være nysgerrig på, hvad ordet magte betyder for
Tina og i relation til hvad? I hvilken kontekst?
1) Den første vej – Tinas problemfortælling
Tina fortæller, at hun ikke kan magte den måde,
hendes mor taler til hende på med nedgørende
kommentarer og evige krav om, at Tina altid skal
være den pæne pige. Det forventes, at hun gør og
siger de rigtige ting og aldrig siger fra. En pige,
som altid står til rådighed for sin mor, nu hvor far
er gået bort. Hvis Tina som lille ikke opførte sig
ordentlig, var det ikke ualmindeligt, at Tina blev
beordret ind på sit værelse af både sin mor og far.
Tina fortæller, at hun har forsøgt at tage livet af
sig selv to gange, og at hun skader sig selv
gennem mad, som hun spiser alt for meget af og
kaster op igen. Tina går til gruppeterapi for sin
spiseforstyrrelse. Tina fortæller om de krav, der
er i vores kultur, som understøtter morens
fortælling om at skulle være den pæne, smukke
pige, der siger de ”rigtige” ting og ser ud på den
”rigtige” måde.
For at navngive det hun er blevet ramt af,
spørger jeg Tina, hvad hun vil kalde det, hun har
oplevet? Hun svarer: ”Som et fængsel”.
Jeg spørger ind til hvilken effekt, fængslet har
i relationen til hende selv, hendes mor, venner og
måde at være i verden på? Svaret fra Tina er: ”Jeg
hader mig selv. Jeg kan ikke finde ud af nogle som
helst ting. Jeg kan ikke finde ud af at have en
kæreste og venner – Jo lidt, men ikke rigtig. Jeg er
ikke glad. Jeg tør ikke have venner. Jeg vurderer
mig selv hele tiden. Jeg føler mig aldrig god nok.
De ser aldrig den rigtige mig, fordi jeg gør mig så
umage for at gøre dem tilfreds. Jeg gør det, jeg
tror, de gerne vil have. Jeg føler mig som et
alderdomshjem bagefter”.

Herefter får jeg Tina til at evaluere på det
navngivne ord. Jeg spørger hende, hvad hun
synes om fængslet? ”Ikke godt”, svarer hun.
Jeg spørger Tina, hvad det liv hun har levet indtil
dato på sin mors, fars og kulturens præmisser
har skygget for? Tina kalder det ”mig selv”.
Pludselig går det op for Tina, at ”fængslet” har
skygget for hende selv og muligheden for at
udfolde sig, bl.a. i forhold til at vide hvem hun
selv er, og at hun har været begrænset i at være
Tina. Tina fortæller også, at det har skygget for at
være god ved sig selv. Hun er jo begyndt at skade
sig selv gennem overspisning. Det har også
skygget for livsglæden og kreativiteten. Tina
fortæller, at hun har en slags
forkerthedsfornemmelse i stedet for en
rigtighedsfornemmelse. Her navngiver hun det,
hun hellere vil som en rigtighedsfornemmelse.
Vendepunktet begynder at tage form for hende,
og den gordiske knude begynder at løsne sig.
Jeg spørger ind til, om
forkerthedsfornemmelsen stadigvæk skal have
samme magt og indflydelse i hendes liv. ”Nej!”,
siger hun bestemt. ”Hvorfor ikke?”, spørger jeg?
Tina svarer, ”Fordi den fratager mig glæden ved
at leve, og det er jo dét, jeg gerne vil. Det er heller
ikke i orden, at jeg skader mig selv”.
Jeg bemærker, at Tina siger det med en vis
fasthed i stemmen, og jeg spørger ind til, hvilke
færdigheder hun trækker på, når hun kan sige det
med sådan en fasthed i stemmen. ”Det er min
retfærdighedssans og viljestyrke. Det er ikke i
orden, jeg har haft det sådan. Jeg vil lave det om!”
2) Den anden vej – Tinas håb og drømme
”Hvad vil du gerne lave om i dit liv”, spørger jeg?
Hun svarer, ”Være glad og ikke skade i mig selv.
Jeg vil gerne føle, jeg er god nok, og vide hvem jeg
er. Jeg vil gerne opleve at være mig selv, når jeg
er sammen med venner og min mor. Jeg vil også
gerne få nogle flere venner, en kæreste og
begynde at arbejde igen – jeg vil gerne ud ad
fængslet og ind i mit eget land.”
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3) Den tredje vej – hvad skal der til for, at Tina
når målet
Jeg gør Tina opmærksom på målet ved at spørge
ind til det. ”Nu er der jo flere ting, du gerne vil
ændre, så hvad kunne du tænke dig at starte
med?” Hun fortæller mig, at hun må tale med sin
veninde. Jeg spørger hende, hvordan og hvornår,
hun vil det? Det vil hun hurtigst muligt. Jeg
spørger, hvordan hun kan forberede sig til det?
Tina siger, at det behøver hun ikke at gøre nu,
hvor hun har fået vendt det med mig. Tina vil
ringe til sin veninde med det samme. ”Er det en
stor, lille eller mellem ting at fortælle det til din
veninde?”, spørger jeg. Hun siger straks, at det er
en stor ting. Jeg spørger hende hvorfor? ”Fordi
jeg aldrig har fortalt hende om min situation på
den måde før”. ”Hvordan har du med det”,
spørger jeg. ”Det har jeg det godt med, men jeg er
også nervøs for at fortælle hende det”. Vi sender
hinanden et fast blik, og jeg går ud ad døren. Tina
ved, at jeg er på den anden sidde af døren, og at
hun trygt kan kontakte mig, hvis hun har behov
for det.
Tina får talt med sin veninde i telefonen, og de
aftalte at mødes samme aften.
Før Tina går ud ad døren, spørger jeg hende,
om jeg på nogen måde kan støtte op omkring
hendes initiativ? Med dette spørgsmål bestræber
jeg mig på at levere et fællesskab i håbet om at
gøre handlingen lettere for Tina. Det er vigtigt at
tilbyde et fællesskab, fordi mange mennesker har
oplevet at stå alene med et problem i længere tid.
Da jeg nu er vidne til hendes første skridt hen
imod at få opfyldt sine ønsker, aftaler vi, at hun
kan ringe til os i Akuttilbuddet, hvor hun kan
fortælle, hvordan det er gået, hvis hun har lyst.
Vi aftaler også, at hun kan få lavet en kriseplan
2 dage senere. Tina får lagt en kriseplan, hvor
hun får sat flere ord og konkrete handlinger på
det, hun og andre skal gøre, for at hun kan nå sine
mål til den tid, hun regner med det vil tage.
Kriseplanen kan være med til at give hende et
større overblik over sin følelsesmæssige og
relationelle situation, men også over de konkrete
handlinger, der skal foretages for at nå de mål,
håb og drømme, hun har for sin fremtid.

Opsummering
Praksiseksemplet viser hvordan, det er muligt at
få skabt en tryg og tillidsfuld kontakt med en
borger i en narrativ praksis.
Jeg er opmærksom på at møde Tina uden at
være forudindtaget. Hv-spørgsmål og aktiv
lytning aktiveres gennem dekonstruktion af den
problemmættede fortælling, hun kommer med i
Akuttilbuddet. Dette sker også gennem den
genforfattende samtale, hvor vi går på opdagelse i
Tinas mere foretrukne fortællinger. Min
decentrerede men indflydelsesrige position
fastholder mig som spørgsmålsstiller i håbet om,
at Tina får mere viden om sig selv, og det hun kan
og gør. Tina bliver bragt ind i sit eget mentale
refleksionsrum netop ved, at jeg bestræber mig
på at tale om noget, som giver mening for Tina, og
som hun navngiver. Da det så mest håbløst ud for
Tina, bar jeg håbet og en overbevisning om, at
Tina kom sig fra den akutte psykiske krise.
De tre veje guider mig til at stille Tina nogle
opbyggelige spørgsmål vidende om, at Tina står
som ekspert i eget liv. Med udgangspunkt i de 3
vejes spørgsmål begynder hun at tage teten i
relation til det, hun håber og drømmer om.
Problemets magtfulde position, som bringer Tina
på besøg i Akuttilbuddet ændre karakter og
indflydelse. Tinas sprog ændrer sig i
overensstemmelse med, at hun får mere viden
om sig selv i relationen til de håb og drømme, hun
har for sit liv. Jeg bliver vidne til hendes skridt
hen imod indtagelsen af sit eget land. I
Akuttilbuddet sørger vi for, at hun er ikke alene.
Jeg og andre kollegaer støtter hende, indtil
hendes veninde og/eller andre i hendes netværk
også kan støtte op. Recovery-perspektivet er
blevet gjort operationel, ved at jeg tog
udgangspunkt i en overbevisning om, at hun kan
komme sig fra en akut psykisk krise.
Empowerment blev synliggjort ved, at Tina
genvandt magten i eget liv og fandt styrke til at
handle i overensstemmelse med det, hun håber
og tro på.
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Elisabeth Rolffes Becker er uddannet narrativ
psykoterapeut og medlem af Dansk
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