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Jeg har aldri lært så mye på en høst som første semester på psykologistudiet. Jeg brukte mesteparten av tiden på å lese eller på å ha
dårlig samvittighet for at jeg ikke gjorde det, og kunne nesten
kjenne hvordan nye minnespor ble lagret i hjernebarken. Om du
sa et sidetall i pensumboken, kunne jeg fortelle deg innholdet.
Allikevel lå angsten for å feile som et teppe over meg i ukesvis før
eksamen. Under eksamen. Etterpå. I hele julen da jeg ventet på sensur.
Jeg feilet ikke, men det er ikke poenget. Poenget er at samtidig som min kunnskap om psykologisk teori vokste, forfalt jeg på
alle andre områder. Eksamen ble det eneste som betydde noe.
Denne Speilvendt-utgaven har hovedtemaet vekst og forfall. Tradisjonelt er vekst ansett som noe positivt, og forfall som
noe negativt, men kan det ikke også være omvendt? I alle fall
er det slik at vekst på ett område kan føre til forfall på et annet;
tilsvarende kan én form for forfall bidra til en annen type vekst.
Etter et angstfylt første semester, har jeg jobbet iherdig for å klare,
uten dårlig samvittighet, å ta mer fri. Jeg blir stadig flinkere. Mitt forfall ligger i at kunnskapstilegnelseskurven er langt fra like bratt som
den en gang var. Veksten ligger i at jeg har det så veldig mye bedre.
Psykologien er fantastisk, så for all del: Les, lær og fordyp
dere – men husk også veksten som kan finnes i lange kaffepauser,
hytteturer med kullet og medlemskap i en studentforening.

E r i k E i e l se n
V i ct o r i a F o r sbe r g
E m i l i e W . G u tt o r m se n
K j e r st i S . L . H a l v o r se n
J u d i ta J o ha n se n
Ka j a S cha u K n atte n
J u l i e K o r seth
Ma g d a l e n a K u n k e o va
Chris Kåring
Ma r i L o the r i n g t o n
P i a V i ct o r i a L u n d
Ma r i a
Ane Mode
E r l e n d H . Re i n fj o r d
Ma r i a S j å fj e l l
Kat i n k a S u n d ha g e n
H e i d i T essa n d
H a n n e B . V estb ø
G u r o Ø i esta d

God studiestart!

U T G I T T 2 1 . A UGU S T 2 0 1 4
R E D A K T Ø R E MILI E S . A S T RUP
L A Y O U T M A T H I A S F RØY H A UG , H ÅKON W INJ E OG
C H RI S T OP H E R W IR S C H ING
R E D A K S J O N I n g r i d T . D i t l efse n , L i n n C . F i n sta d ,
R i k k e M . E r i k se n , T r i n e L o r e n tse n , A d r i a n e L .

E M I L I E S M I T H A S T R U P | R E D A K T ØR

emilie@speilvendt.no

L u n d e , J u l i e W as m u th o g B eate D . W ette l a n d
T R Y K K O G I N N B I N D I N G GRØ S E T T RYKK A S
O PP L A G 9 0 0
TA K K E R F O R STØT T E F R A
F A GU T V A LG E T V E D P S I , UIO
K u l t u r st y r et ve d U i O
Frifond
N o r s k Ps y k o l o g f o r e n i n g
W W W . S P E IL V E ND T . NO
L i k o ss p å F aceb o o k !

Re d a k s j o n e n st ø tte r
i k k e n ø d ve n d i g v i s m e ninger som kommer til
u tt r y k k i d ette b l a d et .
R edaks j onen B a k f . v . E m i l i e , M A T H I A S , r i k k e , t r i n e .
F o r a n fL. vE. D
CE
hR
r i st o p he r , j u l i e , I n g r i d , h å k o n o g
a d r i a n e . IKK E T IL S T E D E : B eate , l i n n ch r i st i n e .

2 2014

V i f ø lger v æ r va R so m - p lakaten !

I nnhol D S p e i l ve n d t
NR. 2
2014

8

38

4

TEKSTER

35

24

4

E k s i ste n s i e l l p s y k o te r a p i

Betraktninger av Erik Eielsen

8

F r i hete n s fa l l g r u ve r

Kronikk om frihet

10

g a m m e l d a m e , v o n d å ve n d e

Om den eldre garde

14

p å s p o r et av d e n ta p te t i d

Minneforskning og fortidsmanipulasjon

20

p l a n te r s o m v o k se r o g m ø d r e s o m
te g n e r st r e k e r i d ø r k a r m e n

Medgang og motgang

24

s l e m m est i he l e ve r d e n

Personlig beretning om spiseforstyrrelser

28

d e n g o d e te r a p i

Skyttergravskrig mellom terapier

32

honnørpsykologen

Intervju med Fredrik Hansen

35

the g r eatest n i g ht y o u ' l l
n eve r r e m e m be r

Om alkohol(over)forbruk

38

å j o bbe d e r l i vet l eves

Psykologer i kommunen

FA S T E S PA LT E R

14

32

28

20

10

12

spør psykologen

19

5 på p s i

23

Forskningsdrypp

42

n o ve l l e : l a o ss v o k se o p p

45

s p e i l ve n d ts f o r e n i n g stest

48

R E I S E B R E V : LONDON

49

IN S T I T U T T E T

av C H RI S KÅRING

6

7

Eksistensiell psykoterapi
Tekst og foto E RIK S T U B B E RØD E I E L S E N
Illustrasjon M A T H I A S F RØY H A UG

Eksistensiell psykoterapi av Irvin D.
Yalom, var aldri på
pensum, men i løpet
av de seks årene jeg
gikk på profesjonsstudiet i psykologi,
var det den viktigste
boken jeg leste.

eg sykler hjem fra byen, jeg er 31
år. Jeg har feiret bursdagen til
en venn av meg. Vi har spist sushi og drukket alkohol. Jeg er høyt oppe.
Jeg synes det har vært en jævlig fin kveld.
På veien hjem sykler jeg innom skolen hvor
jeg gikk på videregående. Jeg sykler inn i
skolegården, til en av oppslagstavlene. Der
henger det en lapp hvor det står: ’Revymøte
i storefri’. ”Den revyen var jeg også med på”,
tenker jeg. ”Det er 12 år siden. Og de årene
har gått så fort. Og så går 12 år til. Og 12
år til. Og 12 år til. Og så er det slutt”. Det
trykker i brystet. Jeg puster fortere og fortere, og gråter ukontrollert. Jeg er livredd.
Hva er mennesket aller mest redd for?
Dette granittspørsmålet er utgangspunktet for den amerikanske professoren i
psykiatri, Irvin D. Yalom sin eksistensielle
tilnærming. I sin bok skisserer Yalom fire
temaer, eller eksistensielle vilkår, som han
mener fører til menneskets mest fundamentale angst. Disse er: døden, meningsløsheten, isolasjonen og friheten.
Hvert av vilkå rene inneholder en konflikt, ifølge Yalom, og angsten oppstår fordi
konfliktene ikke har noen egentlig løsning.
Vilkåret om døden inneholder en konflikt
som handler om menneskets ønske om
å leve versus vissheten om at det skal dø.
Vilkåret om isolasjonen handler om menneskets ønske om kontakt og nærhet med
andre versus vissheten om ens absolutte
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isolasjon. Vilkåret om meningsløsheten
belyser det angstvekkende i å være et meningssøkende vesen kastet inn i et univers
uten mening. Mens vilkåret om friheten
viser til hvordan mennesket er fritt og ansvarlig til selv å skape mening og struktur
i livet sitt, og at det til syvende og sist er
alene om dette.
Ett spørsmål synes umiddelbart: Hvis
disse vilkårene ikke har noen løsning,
hvordan skal vi da forholde oss til dem?
Hvordan skal vi håndtere angsten som
vilkårene medfører? Vi håndterer slik
angst på samme måte som vi håndterer all
annen angst, ifølge Yalom: Vi forsøker å befri oss fra den. Vi utvikler ubevisste strategier og forsvarsmekanismer for å beskytte
oss.
Disse strategiene har gjerne et relasjonelt preg, ifølge Yalom. Vi søker oss
for eksempel til det han kaller endelige
befriere – «allmektige instanser utenfor
oss selv, som i all evighet holder øye med
oss, elsker og beskytter oss og som i siste
instans vil redde oss» fra de grusomme
vilkårene. Det kanskje mest nærliggende
eksempel på dette, er hvordan det religiøse
mennesket søker seg til gud for slik lindring. Men det finnes også effektive instanser i nærmiljøet.
I fjor fikk jeg en mail fra Mamma der
hun i harde ordelag skrev at jeg måtte pusse
tenna, barbere meg og vaske håret. Jeg ble
veldig sint og provosert da jeg leste mailen.
Jeg fikk lyst til å skrike til henne at jeg var
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SAKEN FORTSETTER

Irvin D. Yalom (f. 1931)

Amerikansk psykiater og forfatter. Professor emeritus i psykiatri ved Stanford University. Har skrevet en
rekke svært anerkjente bøker, blant dem Eksistensiell psykoterapi, utgitt for første gang i 1980.

"

... selv om den fysiske død tilintetgjør oss,
kan tanken på døden redde oss.

klarer å ubevisst gjøre om dødsangsten til mørkeredsel,
eller hvis vi klarer å ubevisst gjøre om dødsangsten til
frykt for bakterier, så har vi på én måte lykkes. For selv om
vi ikke blir kvitt døden, så kan vi alltids skru på lyset eller
vaske henda. Og dét gir oss en viss følelse av kontroll og
mestring. Angsten for intet har da blitt til frykten for noe.
rundt hele tiden. Vi
forsøker å gjøre angst for intet om til frykt for noe, eller
å finne beskyttelse hos en endelig befrier. Alt for å forsvare oss mot de eksistensielle vilkårene. Kanskje trenger
vi også dette forsvaret på et eller annet vis. Yalom er for
eksempel nøye med å understreke hvordan troen på den
endelige befrier ikke er skadelig i seg selv. Tanken på at
det finnes noen som passer på oss og beskytter oss, kan
tvert imot være avgjørende for å få et godt liv. Det er kun
når en slik strategi benyttes for ekstremt eller for rigid, at
problemer kan oppstå, ifølge Yalom. Det er først når det
blir noe tvungent og fastlåst over dem, at disse strategiene
virker mot sin hensikt.
I den sammenheng trekker Yalom frem psykoanalytikeren Otto Rank. Rank gir figur til nettopp disse
rigide ytterpunkter når han beskriver livet som en evig
pendel mellom livsangst og dødsangst (s. 176:). «Individet streber etter å skille seg fra de andre, å oppnå individuasjon, å stadfeste sin autonomi», sier Rank. «Men
det kommer en tid da det rammes av angst for livet. Individuasjon, videreutvikling eller bekreftelse på egen
særegenhet, har sin pris: Det medfører en grusom, ensom følelse av å være ubeskyttet. Dette er en følelse mennesket forsøker å lindre ved å gå i motsatt retning: En
”trekker seg tilbake”, forkaster individuasjonen, finner
trøst i sammensmeltningen med en annen person og
oppløser og utsletter seg selv til fordel for denne andre.
Men likevel er også denne trøsten ustabil. Også dette
alternativet vekker angst – angsten for døden». Og mellom disse polene av angst - livsangst og dødsangst - vandrer mennesket frem og tilbake hele livet, ifølge Rank.

På dette viset kaver m ennesket

"I sin bok skisserer Yalom fire temaer, eller eksistensielle vilkår,
som han mener fører til menneskets mest fundamentale angst.
Disse er: døden, meningsløsheten, isolasjonen og friheten."

voksen, at jeg hadde ansvaret for mitt eget liv og at hun
ikke skulle blande seg. Men - så tror jeg også det var en annen del av meg som takket henne i det stille. Fordi hun tross
alt, gjennom mailen, viser at hun fortsatt passer på meg akkurat slik hun gjorde da jeg var liten.
Og kanskje går det andre veien også? Kanskje én del
av henne prøver å gi meg frihet og ansvar, mens en annen del av henne hvisker, knapt hørbart: «Puss ikke
tenna, bli ikke voksen, forbli et barn – for da vil heller ikke jeg eldes». Og så sitter vi der begge to: Jeg tilsynelatende indignert, hun tilsynelatende oppgitt, mens vi
samtidig, i det stille, kan gni oss i hendene og si: «Vi har
fryst tiden, vi holder døden på avstand»
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Angsten for de fire eksistensielle vilkårene er så overveldende, ifølge Yalom, at vi ikke klarer å utholde den
spesielt lenge. Derfor opptrer slik angst kun sjelden eller kortvarig i sin rå, opprinnelige form. I den delen av
Eksistensiell psykoterapi som handler om dødsangst,
siteres Søren Kierkegaards mørke ordspill: ”Hva frykter mennesket? Intet!” Yalom løfter frem hvordan angsten for intet, eller angsten for døden, avler en følelse av
hjelpeløshet og avmakt som ikke kan lokaliseres. Derfor
søker angsten for intet å bli til frykten for noe. Eller sagt
annerledes: Hvis vi klarer å omdanne en uspesifikk angst
for intet til en spesifikk frykt for noe, så kan vi også planlegge en strategi som beskytter oss. Hvis vi for eksempel

V ilkå ret o m d ø den inneholder altså en uløselig konflikt - menneskets ønske om å leve versus vissheten om at
det skal dø. Igjen er det betimelig å spørre: Hvis vilkåret
om døden ikke har noen løsning, hva er da vitsen med å
beskjeftige seg med det? Hvorfor vil da Yalom åpne opp
for dette, og de tre andre vilkårene, i terapirommet?
Kanskje ett mulig svar finnes i episoden jeg innledet
denne teksten med. Da jeg stod der, i skolegården, ble jeg
tydelig konfrontert med min egen død. Tidligere hadde
jeg fornuftsmessig og intellektuelt selvfølgelig skjønt at
jeg skulle dø, men der og da skylte det innover meg på en
helt annen måte.
Det jeg opplevde i skolegården ligner på det Yalom
kaller grensesituasjoner: «hendelser eller viktige opplevelser som etser seg inn i sinnet, og som kaster oss ut i en
konfrontasjon med vår eksistensielle situasjon i verden».
Disse grensesituasjonene har i seg et voldsomt endringsfremmende potensial, ifølge Yalom, og det er derfor det
er så viktig å legge til rette for dem - også i terapirommet.
Men akkurat hvor ligger det endringsfremmende potensialet? Hvordan er det slike grensesituasjoner kan hjelpe
oss?
En ekte konfrontasjon med døden kan gi oss en reell
følelse av at «noe står på spill», skriver Yalom. Den kan
føre til en modig og gjennomgripende endring av vår
måte å leve livet på. Den kan hjelpe oss å trivialisere det
trivielle, og å velge å la være å gjøre de tingene vi ikke ønsker å gjøre. Den kan gjøre oss mindre engstelig overfor
andre mennesker, mindre bekymret for å bli avvist og gi
oss større vilje til å satse. Det ligger en tveegget erkjennelse der, at selv om den fysiske død tilintetgjør oss, kan
tanken på døden redde oss.

Erik Stubberød Eielsen er utdannet psykolog ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
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Dagens unge har antakeligvis mer frihet enn noen
tidligere generasjoner. Er dette
et ubetinget gode, eller kan
friheten også være en byrde?

Frihetens fallgruver
Tekst I n g r i d T a n d e D i t l efse n
Foto PI A V I C T ORI A LUND

nge som vokser opp i Norge i dag står frie til å
velge det meste selv. Blant annet takket være
velferdsstaten og vellykket likestillingskamp,
er de strukturelle begrensingene på individet i dag minimale, sammenlignet med for tidligere generasjoner.
Høyere utdanning, giftemål, hvor man skal bo – dette er
bare noen eksempler på store livsvalg som nærmest legges helt og holdent i den enkeltes hender. Hva slags følger
får dette for individet og for samfunnet?
Karakteristikker so m har blitt gitt av dagens unge ,

blant annet med navn som glasurgenerasjonen og curlinggenerasjonen, impliserer at dette er en generasjon
som har kommet til dekket kakebord med alle hindringer kostet av veien. Her er det fritt fram: Vær så god, vær
lykkelig! Vær så god, prestér! Hva så med de som faller
utenfor? Som dropper ut av skolen eller blir deprimerte?
Latskap og utakknemlighet kommer raskt opp som merkelapper. At unge i dag faktisk kan oppleve vansker ser
ut til å være utenfor manges begripelse. For tenk bare på
hvor heldige de er, sammenliknet med tidligere generasjoner! De har jo virkelig alle muligheter, så da skulle vel alt
være greit, eller? Kan det være noen potensielle fallgruver
ved dette?
E n konsekvens av at de ytre strukturene er så åp ne , er
at de begrensingene som eventuelt finnes, nå i større grad
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ligger i individet selv. Mislykkethet kan i stadig minkende
grad attribueres til ytre forhold, som foreldrenes økonomi
eller tradisjonelle kjønnsroller. Når man da ikke lykkes
helt med utdanning, karriere eller det sosiale livet, er det
kanskje mer fristende å la seg kategorisere som lat og utakknemlig, enn å ta innover seg, eller ta til motmæle med,
en angstvekkende realitet: At man ikke lykkes fordi man
ikke er smart nok. Eller kreativ nok. Eller karismatisk nok.
Å mislykkes får da en helt annen dimensjon. Det er knyttet til selve kjernen av deg. Din iboende utilstrekkelighet.
Og da er veien kort til følelsen av skam. Dette er en av frihetens fallgruver.
V i vet at mennesker generelt har en tendens til å attribuere det som går bra til indre faktorer ved en selv,
og det som går dårlig til ytre faktorer som man ikke har
kontroll over. Dette tenker man er en hensiktsmessig tendens som beskytter folks selvbilde, og som igjen er forebyggende mot depresjon. Hos deprimerte ser man nemlig den motsatte tendensen. Kan det tenkes at den økte
friheten i samfunnet, og bevisstheten rundt dette, gjør at
folk i mindre grad får brukt denne beskyttende strategien
når vi møter nederlag? Når de ytre forholdene faktisk ligger til rette som aldri før for å ta viktige livsvalg, kan vi
da skylde på noe annet enn oss selv når utfallet ikke blir
så lykkelig? Mange unge opplever nærmest en kvartlivskrise i begynnelsen av 20-årene, for eksempel rundt valg

FRIHETENS
FALLGRUVER
av utdanning: Hva om jeg velger feil? Hva om jeg ikke blir
lykkelig? Da har jeg virkelig ingen andre å skylde på enn
meg selv! Skyld og skam er en potent kombinasjon.

nettopp er det som tynger? Som kanskje kan forsterke en
følelse av at det er noe galt med dem, eller hindre folk i å
oppsøke hjelp eller sosial støtte?

F riheten er j o helt klart et gode , som

D et er på tide at m an anerkjenner at også denne generasjonen har sine eksistensielle utfordringer, enda så
sukkersøtt og glattpolert det kan se ut fra andre generasjoners perspektiv. Kanskje bør dagens unge nettopp få
navnet frihetsgenerasjonen. I dette ligger det mange potensielle muligheter, både for individet og for samfunnet,
men utfordringene det representerer må også tas på alvor.
Ekte frihet handler ikke bare om å kunne ta frie valg, men
å kunne møtes og tåles for den man er. Dagens unge, med
de uendelige valgmulighetene de står overfor, må få lov til
å velge feil. Gjøre feil. Men de må slippe å føle at de er feil.
Friheten ligger der som et enormt potensiale for personlig
og samfunnsmessig vekst. Men vi må hjelpe hverandre til
å styre unna frihetens fallgruver.

har gitt oss mye
å være glade og takknemlige for. Men den utstrakte friheten, som særlig gjelder for dagens unge, kan også være
et tveegget sverd, om den ikke forvaltes riktig. Implikasjonene er jo faktisk at det er nå det virkelige mangfoldet
får tre fram. Ikke det som skyldes ulike miljømessige faktorer, men det som er folks iboende egenskaper. På mange
måter er vi derfor nå mer nakne og sårbare i møte med
hverandre. I dagens prestasjonssamfunn blir det viktig å
ha dette i mente. Det bør ha implikasjoner for hvordan vi
forholder oss til hverandre, og møter de som faller utenfor. Retorikken hvor den stadig økende andelen unge som
faller ut av utdannings- eller yrkeslivet, karakteriseres
som late og utakknemlige, må utfordres. Kan det være andre faktorer som gjør at de bukker under? Kan det være
nettopp denne retorikken, som impliserer at de ikke har
noe å være ulykkelige for, eller har rom til å feile, som

Ingrid Tande Ditlefsen går 10. semester på profesjonsprogrammet i psykologi ved Universitetet i Oslo.
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Gammel dame vond å vende

er betydelig saktere enn det digresjonsnormen i min vennekrets noen gang hadde tillatt. Det snodige er at eldre
gjerne overgår de kjappe unge i å kunne si mer, med langt
færre ord.

Tekst og illustrasjon JULI E W A S MU T H
for en smilende gammel dame
på bussen, er det å få komplimenter fra eldre en av de
store hverdagsgleder. ”Du har altså en aldeles nyyydelig
tanngard,” er ett av de bedre. For ikke å snakke om ”si
meg, er du gammel nok til å kjøre bil du da?”, eller de mer
demente enkemenn som forespør ”skal vi elske?”. En annen glede som observatør i de eldre hjelpetrengende sin
hverdag, er hvordan de lar seg fråtse i alskens herligheter.
Oksetunge, fyrstekake, melkesjokolade og mengder cola
original. Puddinger, riskrem, fruktkompott og ikke minst
brioche fra butikken som er like fersk etter ti dager på en
klam kjøkkenbenk. Det er for meg soleklart hvem som er
den egentlige dessert-generasjonen.
I min del av livet, er den nærmeste uttalte alderdomsfrykt å fylle 30. Men på den annen side er 30 det nye
20, og 40 det nye 30, så man skal ikke se bort fra at den
snikende alderdommen og 80-årskalaset med tiden vil
kunne anses som livets renessanse. Det er i det minste lov
å håpe, mens vi venter på stadig bedre, gjenopplivende
hud- og hårprodukter, mirakelkuren for ledd og muskler,
anti-hengepupp-middelet, og pillen for evig liv. I mellomtiden kan jeg si til meg selv at frykten for å dø ikke må bli
til frykten for å leve. Den jungelen av valgmuligheter vi
orienterer oss i, tydeliggjør i hvert fall ett faktum – at det
er like mange måter å bli gammel på, som det er måter å
leve livet sitt. Hvordan jeg kommer til å ende opp, hvilken
Fjordland som blir min favoritt, eller hvilken bleietype
som passer min rumpe, kan jeg bare gjette meg til. Enn
så lenge, lar jeg meg inspirere av den eldre garde til å nyte
den pure eksistens, være stolt av min lille livserfaring og
fortsette som evig nysgjerrig. Selv om jeg benekter tidens
råtne tann, skal jeg nok aldri ende opp som noe bitrere
enn fru Bennetts appelsinmarmelade.

N est etter å reise m eg

Etter mangfoldige vakter i hjemmetjenesten for Oslos eldre garde,
må jeg innrømme - jeg frykter alderdommen.

GAMMEL DAME
VOND Å VENDE

nngrodde negler, inkontinens, knirkestemme,
hengepupper og monopol på de tyngste parfymene. Mennesket er mer enn summen av delene, men jeg må innrømme at jeg frykter alderdommens
forråtnelse. Etter endt arbeidsdag med bleieskift, dusjtiltak og Fjordland på høykant for en bydels eldre garde,
kan jeg stå og beundre min glatte hud og relativt stramme
bakdel, samtidig som jeg så gjerne benekter tidens tann.
Sympatisk.
Når jeg forestiller meg at kroppen min en gang bare
vil gå saktere og saktere fremover, at persepsjonen blir
seig som tyggis, at den tidligere rappkjefta delen av meg
skal melde avbud - kan jeg leve på følelsen av ren, ung
eksistens de neste minuttene. Og disse minuttene nytes.
Litt paradoksalt tror jeg de gamle, dødelige, har det på
samme vis. Når livets største avskjed kjennes nær, stopper man opp og tenker, kjenner og sanser, for kanskje først
da å føle seg levende, ironisk nok. Å ha tid til stillesittende
frokoster, store te-krus, fuglebrett og skjønnlitteratur så
vel som dødsannonser, krever sin ro og sitt levde liv. Men
valget er der hele tiden, også når du blir gammel og skal
dø. Spørsmålet er om du i slutten av livet vil la deg selv
surne over spilt melk, og alt det du skulle ha gjort, eller
fortsette å melke den rene tilstedeværelsen for det den er
verdt.
Fordi jeg er så ung

og fantastisk konstruktiv, skal det
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sies at ikke bare tenker på råtten hud og urinbleier i møte
med eldre. Det er ikke bare tanken på at jeg faktisk har hele
livet foran meg heller enn bak meg, som tenner en livsgnist av inspirasjon. Det å prate med gamle mennesker er
som å tre inn i et lingvistisk museum; ”Nu, det er nær sagt
prekært, mulig helt hinsides, og til de grader fabelaktig!”.
Eldre i enkelte bydeler har aldeeeles høy dra-på-vokalenfaktor. Her gjelder det at artikulere som ung dame for å
gjøre seg forstått. For generasjonskløfta er absolutt reell,
og man får høre det dersom man eksempelvis uttaler den
leskende fruktdrikk ”jus” heller enn proper ”juice”. Nedadgående frontallappvirksomhet og inhibisjonskontroll
kan nok også gi god grobunn for vansker oss unge og eldre
i mellom. Den stereotype eldre har nemlig få hemninger,
og legger lite i mellom for å si hva hun mener.
Men dette er også noe jeg beundrer dem for. Når
identiteten har rotfestet seg gjennom 70, 80 eller kanskje 90 år, blir gammel vane vond og vende, men diverse
personlighetsrariteter også litt lettere å tolerere. Deres
selvsikre, kritiske røster avslører trygghet i både hvem og
hvordan de er og har vært. Selv om det oppleves nedlatende når perifere eldre omtaler meg som ”jenta mi”, kan
jeg la meg fascinere av deres bautaliknende fremtoning.
Med rynker kommer livserfaringer, eller omvendt, avhengig av hvilken retning man antar et kausalitetsforhold. Og
når man først har knekket et par sosiale koder, kommer
gode samtaler rekende på en fjøl. Selv om samtaletempo

"

"Når identiteten har rotfestet seg
gjennom 70, 80 eller kanskje 90 år,
blir gammel vane vond å vende,
men diverse personlighetsrariteter
også litt lettere å tolerere."

Julie Wasmuth går 7. semester på profesjonsprogrammet i
psykologi ved Universitetet i Oslo.
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Spør psykologen
p sykologen sv A r e r d e g s o m l u r e r .
Har du spørsmål til psykolOgen?
Send en mail til redaksjonen@speilvendt.no

Kjære psykolog,
Jeg har en god kompis som jeg har kjent siden barndommen. Sett bort fra en ørliten flørt i tenårene, har vi hele tiden kun
vært gode venner. De siste årene har vi stått hverandre spesielt nære; vi har reist på ferier sammen, blitt godt kjent med
hverandres familier og venner og delt både dype samtaler og morsomme stunder.
For tre måneder siden fikk han en kjæreste, og alt har blitt annerledes siden det. Han har helt sluttet å ta kontakt, har
alltid en unnskyldning når jeg foreslår å finne på noe, og avlyser avtaler i siste liten. Jeg har bare møtt kjæresten én gang,
og selv om jeg kom med et åpent sinn, synes jeg hun virket både kjedelig og stille.
Jeg føler at jeg har mistet en av mine beste venner. Mange har spurt om jeg egentlig er forelsket i ham, og påpekt at det
er sjelden med så nære vennskap på tvers av kjønn. Jeg er kanskje litt misunnelig på kjæresten som får så mye av oppmerksomheten hans, men han er virkelig ”bare” en venn for meg. Jeg vil ikke miste den gode vennen jeg har i ham, men samtidig
vet jeg ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til dette. Hva synes du jeg skal gjøre?
Hilsen meg

Kjære deg!
Det er lett å forstå at dette er vanskelig og leit for deg. Hverdagen din har sikkert blitt helt annerledes etter at din gode
venn forsvant ut av den. Jeg føler med deg og samtidig vil jeg invitere deg til å se det hele litt utenfra.
Bestevenner vil ofte måtte løsne litt på relasjonen når den ene får kjæreste. Man må jo bruke tid med en kjæreste
skal det bli noe kjæresteri ut av det, og spesielt i starten er det naturlig å prioritere den man er forelsket i.
Når en heteroseksuell jente og gutt er nære venner, vil det kunne ligge en ladning av seksualitet i vennskapet, hos èn
eller begge, som verken er uttalt eller utført. Jeg vet jo ikke om det var slik for vennen din, men hold muligheten åpen.
Hvis han midt i all vennskapeligheten følte en underliggende tiltrekning til deg, kan det bli vanskelig for ham å være
venn med deg nå som han er i et parforhold, hvor seksualiteten kommer fram og blir sentral.
Om vennskapet ikke var ladet for noen av dere, vil hans nye kjæreste kanskje uansett stusse over et så nært forhold
til en annen jente. Kanskje holder han avstand til deg for å ta vare på kjæresten og ikke utsette forholdet for potensielle
belastninger nå i starten. Muligens er kjæresten usikker og trenger at han prioriterer henne.
Du antyder også at du selv er bittelitt sjalu på henne, og at du ikke skjønner at han vil prioritere henne som virker
både kjedelig og stille, som du sier. Kanskje fornemmer han at du ikke har sans for hans nye flamme, og holder seg
unna deg litt av den grunn også?
Så hva skal du gjøre i denne vanskelige og såre situasjonen? Jeg tror du må lage større takhøyde hos deg selv og akseptere at noen relasjoner endres når nye mennesker kommer inn i bildet. Romslighet hos deg vil også kunne gjøre det
lettere for ham å gjenoppta vennskap på litt sikt, om enn på løsere basis enn tidligere. For eksempel vil det nå være mer
naturlig at det er kjæresten som blir med ham hjem til familien.
For å slå deg til ro med den nye situasjonen kan du høre om han er villig til å ta en prat meg deg, eventuelt på telefon.
Si at du trenger hans hjelp til å forstå og akseptere at avstand er nødvendig.
Den omfattende nærheten dere hadde, hvilte muligens på singel status hos begge. Nå som dere ikke lenger er så
tette, åpner det seg kanskje muligheter for at du også finner en kjæreste?

G U R O Ø I E S T A D , P S YKOLOG S P E S I A LI S T OG u n i ve r s i tets l e k t o r
V E D P S YKOLOGI S K IN S T I T U T T , U i O
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På sporet av den tapte tid
Om minneforskning, fortidsmanipulasjon og tilblivelsen av en morder.
Tekst A DRI A N E LILL E S K A R E LUND E
Illustrasjon M A RI LO T H E RING T ON

ture Bergwall, bedre kjent som Thomas Quick,
erkjente på 1990-tallet over tretti mord i Norge
og Sverige. Siden ble han dømt for åtte av disse.
I 2008 trakk han tilbake alle sine drapstilståelser, før han
i 2013 ble frikjent for samtlige. Rettsskandalen var et faktum, protestene var høylytte, og én nøkkelperson innenfor psykiatribehandlingen skulle vise seg mer sentral enn
kanskje noen andre aktører.
Thomas Quick ble behandlet ved
Säter rettspsykiatriske klinikk i Sverige på 90-tallet. Margit Norell var en ledende psykoterapeut tilknyttet klinikken, og utøvet stor innflytelse overfor mange av de ansatte
som hadde ansvar for hans behandling. Flere av de mest
toneangivende personene på Säter, dro jevnlig på besøk
til henne for selv å motta terapeutisk behandling. I tillegg
fikk de grunnleggende råd om Quicks terapi. Store deler
av denne behandlingsmetoden tok utgangspunkt i objektrelasjonsteorien, som Norell var sterk forkjemper for. Teorien vektlegger individets interaksjon med ytre og indre
bilder av andre personer. Særlig viktig er barns relasjon til
sine nærmeste omsorgspersoner, da dette er avgjørende
for senere forhold i voksen alder.
Under terapi forsøkte man på Säter å hente fram fortrengte og gamle minner om slike tidligere relasjoner.
Tilfellet Thomas Quick skulle komme til å basere seg
på en stadig voksende teori om seksuelle overgrep han var
blitt utsatt for i barndommen. Man tenkte seg videre at
han var blitt så traumatisert at han i senere år var blitt i
stand til å drepe.

E n m order blir til .
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Nettopp denne teorien ble siden en forutsetning
for hans tilståelser, da rettsaken tok lite utgangspunkt i
tekniske bevis eller vitneuttalelser. Svært mye falt på den
anklagedes egne ord og forklaringer om hvordan drapene
hadde skjedd, hvor hans ofre lå begravet, og hvorfor han
gjorde det. At beretningene hadde store mangler og at han
stadig forandret sine utsagn, ble forklart gjennom minnenes grusomhet og dermed utilgjengelighet.
Minneekspert og professor i psykologi, Sven Å.
Christianson, var et viktig vitne i rettsaken, særlig når
det kom til spørsmålet om hva det var mulig for Quick
å huske. I ettertid er han blitt sterkt kritisert for at han var
med å hjelpe politiet under etterforskningen og delaktig
mane fram minner hos Quick, før han senere lot seg oppnevne til domstolens sakkyndige psykologiske rådgiver.
Faren for hans forutinntatthet er bare én av faktorene som
har ført til kontroverser omkring hans rolle.
Senere er det også blitt avslørt hvordan han selv gikk i
terapi hos Margit Norell samtidig som dette pågikk. En av
hans uttalelser om slike tilfeller som Quick, var ”att gärningsmannen oftast blivit utsatt för fysiska eller psykiska
övergrepp under uppväxttiden ... Morden kan ses som en
form av berättelse, ett omedvetet berättande om sina upplevelser”, heter det i dommen.
H vordan var det m ulig ? I ettertid er et flertall av bøker blitt skrevet om rettsprosessen, debattene har vært
mange, og en regjeringsoppnevnt kommisjon i Sverige
skal i 2015 vurdere saken på ny. I boken Tilfellet Thomas
Quick – En seriemorder blir skapt gjør den prisvinnende
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THOMAS QUICK

1950:

Født Sture Ragnar Bergwall i Falun.

1969:

Som 19-åring og ansatt ved Falu lasarett, utsetter han fire gutter som er innlagt ved barneklinikken for seksuelle overgrep. Han dømmes til tvungen psykiatrisk behandling.

1974:

Idet han blir forsøksutskrevet, slår han en bekjent i hodet med en stekepanne og stikker ham ti
ganger med kniv. Fordi Bergwall er under psykiatrisk behandling blir han ikke tiltalt.

1990:

Sammen med en medhjelper tar han en barnefamilie som gisler under et ran. Familien vitner om at Bergwall truet dem på livet og stakk en kniv i en seng der et barn lå og sov. Han dømmes til lukket psykiatrisk behandling med særskilt utskrivningsprøving.

1991:

Bergwall er ifølge en slektning i ferd med å bli utskrevet i det han begynner å tilstå drap. De neste 22 årene tilbringer han på Säter sykehus i Dalarna. Han tilstår et 30-talls drap og blir dømt for åtte av dem, deriblant tre i Norge.

2008:

Bergwall forteller til en journalist at drapstilståelsene har vært oppspinn. Han trekker drapstilståelsene og blir i løpet av fem år frikjent for drapene han er dømt for.

nipulering. Våre minner er skjøre, og de oppstår sjeldent
som fotografiske kopier av vår fortid. Gjennom hennes og
andres forskning er det blitt vist hvor enkelt det kan være
å plante såkalt "falske minner" hos forsøkspersoner. Slik
er argumentene for Bergwalls terapiform blitt utfordret,
om ikke avvist. Vår hukommelse er selektiv, konstruktiv
og kreativ.
William Hirst er professor i psykologi og en annen forsker som har vist hukommelsens feilbarlighet. I et Hirsts
og hans medarbeideres forskningseksperiment fra 2009
ble 3000 amerikanere intervjuet om sine opplevelser fra
11. september 2001. De samme spørsmålene ble stilt like
etter angrepet, elleve måneder senere, og til sist tre år etter selve hendelsen. Resultatene var oppsiktsvekkende,
og viste blant annet en feilprosent på 40 % på spørsmålet
om hvor de befant seg i samme øyeblikk som terrorangrepet, stilt bare elleve måneder senere.
Hirst mener i lys av dette at selv ikke store og dramatiske hendelser huskes mer nøyaktig enn de hverdagslige
minnene våre. I tillegg peker han på viktigheten av den
sosiale dimensjonen og dens avgjørende rolle for vår evne
til å huske. Minner blir til i samspill med vår sosiale interaksjon, og forventningene som følger med.
Gjennom
forskning av blant annet Loftus og Hirst, underbygges
altså påstanden om hukommelsens foranderlighet. Vi
erindrer hendelser som aldri har funnet sted, vi rekonstruerer og endrer vår fortid, kollektiv som privat. Det er
et faktum i dag at vi manipulerer vår egen hukommelse,
men hva om vi en gang når det punkt hvor det er mulig
medisinsk å endre eller slette spesifikke minner?
Vitenskapen er per dags dato kommet langt i denne
type forskning. Ved Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, USA, har hjerneforsker Steve Ramirez
og hans kollega Xu Liu vist hvordan man kan lokalisere et
spesifikt minne i en musehjerne, og deretter aktivere det
utenfra ved hjelp av et slags laserskudd.
Selv om steget er langt fra en musehjerne til den menneskelige, foregår det likevel liknende forskning også
på menneskelige forsøkspersoner. På McGill University
i Quebec ledes et prosjekt av Alain Brunet, hvor man
forsøker å behandle posttraumatisk stress ved hjelp av

N y forskning m ani p ulerer huko m m elsen .
SAKEN FORTSETTER

journalisten Hannes Råstam rede for prosessene i forkant
av rettsakene som skulle felle Quick. Et helt nytt bilde av
Säterklinikken vokser fram. Margit Norell var den kontroversielle teoriens mor, og den som introduserte tankene
for de ansatte på klinikken. Quick ble selve bekreftelsen
og hovedempirien på hennes påstander og ideer knyttet
til objektrelasjonsteorien.
Den underliggende tanken i Råstams bok er å vise
hvordan politi, vitnepsykologer, behandlere og etterforskere sammen bygget opp en av de verste morderne i
Skandinavia. Thomas Quicks fortrengte minner ble
nærmest uten motforestillinger omgjort til virkelighet og
logikk.
I ettertid er det vanskelig å forstå hvordan noe sånt
kunne skje. Mangelen på kritiske spørsmål var stor, og
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man spør seg hvordan det var mulig at så mange fagpersoner kunne svikte i en omfattende sak som denne.
Falske m inner En svært avgjørende faktor var nettopp
den sterke troen på regressiv terapi. I dag vet vi at ny forskning peker på store problemer ved teorier som dette. Et
eksempel er Harrison Pope og medarbeidere som i 2007
argumenterer for at amnesi for voldsomme hendelser
ikke er en nevrologisk realitet.
Samtidig vet vi at hukommelsen vår er upålitelig.
En av dem som særlig har viet sin karriere til dette, er
Elizabeth Loftus. Hun beskrives som en av de viktigste
psykologene i vår tid, og en pionér innen minneforskning.
Allerede på 90-tallet viste hun gjennom ulike forsøk hvor
mottakelig vår hukommelse er for forvrengning og ma-

propranolol – betablokkere som vanligvis brukes ved migrene og høyt blodtrykk.
Nitten personer ble bedt om å skrive en detaljert
beskrivelse av det grusomme de hadde vært gjennom.
Spennet varierte fra seksuelt misbruk til alvorlige krigssituasjoner. Umiddelbart etterpå fikk den ene delen av
gruppen propranolol, mens kontrollgruppen fikk placebomedisin. Syv dager senere fikk de samme deltakerne
lese gjennom sine beskrivelser, samtidig som de fysiologiske symptomene på stress ble registrert.
Resultatet viste hvordan begge gruppene var i stand
til å huske de enkelte traumatiske episodene like detaljert, men at propranolol-gruppen kom vesentlig bedre
ut hva gjaldt det emosjonelle minnet. Propranolol hemmer nemlig signalstoffet noradrenalin, som bidrar til at
emosjonelle minner fester seg. Altså kunne den nevnte
gruppen eksempelvis fortsatt huske farens grep rundt
dem, lydene som oppstod, og hvordan han gikk fram da
han forgrep seg på dem, men følelsene knyttet til dette var
dempet. Den eventuelle frykten, panikken, eller skammen i etterkant, ble nå beskrevet som mer fremmed og
preget av avstand.
H vilket m inne ø nsker du å bli kvitt ? Hollywood har
alltid vært tidlig ute med fremtidsscenarioer, og i filmen
Evig solskinn i et plettfritt sinn fra 2004, forelsker Joel seg
i Clementine. De lever i en tenkt verden hvor man er kommet så langt at det eksisterer såkalte minneslettingsbyråer. Etter en voldsom krangel får Clementine slettet Joel
fullstendig fra hukommelsen.
I dag er vi ikke i nærheten av en slik realitet, og kanskje vil verden aldri fortone seg akkurat slik. Likevel hersker det liten tvil om at forskning som dette byr på en
rekke etiske problemstillinger. Vår personlige identitet er
sterkt knyttet til vår hukommelse, og muligheten for mis-

"At beretningene hadde store mangler
og at han stadig forandret sine utsagn,
ble forklart gjennom minnenes grusomhet og dermed utilgjengelighet."
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PÅ PSI
Do’s and don’ts på lesesalen – hva er god oppførsel og hva skal man unngå?

Øyvind F ø reland , 5. semester, profesjonsstudiet i psykologi

I alle fall ikke spise knekkebrød! Brødskive er ok, men ikke spis ”høy” mat. Det
får man ta utenfor. Og så bør man generelt sett prøve å være stille.

SAKEN FORTSETTER

bruk av den fremvoksende vitenskapen er skremmende
for mange. I Israel jobbes det med utviklingen av medisin
som kan slette minner for godt. Nevnte Ramirez og Liu
jobber også med et nytt prosjekt som skal kunne deaktivere spesifikke minner. De mener selv at vitenskapens
nå økte mulighet for minnemanipulasjon bør igangsette
umiddelbar lovgivning og regulering omkring bruken av
slikteknologi.
Kunnskap om minner, vår fortid og hvordan den
fremstilles, er et omstridt emne tilknyttet stor makt. Både
for individet, men også for det kollektive samfunn, er
vår formidling og tolkning av fortiden svært viktig. Her
berøres spørsmål omkring vår identitet, vår felles kultur,
og vår framtid.
For Thomas Quick, i dag kalt Sture Bergwall, ble
falske minner og konstruerte forhistorier, hovedgrunnlaget for hans frihetsberøvelse. Han var intet uskyldig lam,
og var tidligere dømt for flere ulike forbrytelser. Likevel
var det ingen av disse som kunne sammenliknes med
drapsdommene han siden skulle få. Både et helsevesen og
et rettsapparat sviktet, begge preget av manglende motforestillinger og fravær av kritiske spørsmål.
Viktigheten av nettopp slike innvendinger kan i ettertid ikke underdrives. Også i møte med ny minneforskning
er vi avhengig av en kontinuerlig strøm av grundige vurderinger og supplerende forskning. For på tross av dens
kontroverser, er dette vitenskap som åpner opp for behandling av mennesker som daglig plages av en grusom fortid, episoder som holder dem nede, og minner som ikke
slipper tak.
Bare dette bør være nok til ikke å la et flertall av utfordringer hindre minneforskningens stadig nye gjennombrudd og framgang.
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S erina F . S ikveland , 10. semester, profesjonsstudiet i psykologi

Det man ikke bør gjøre er å legge igjen masse ting og bli borte lenge. Man bør rydde vekk tingene sine så andre får plassen om man ikke bruker den. Matlukt distraherer også, så ikke spis
mat som lukter sterkt, enten godt eller vondt. Ellers bør man smile til andre som sitter der,
særlig hvis det er noen du kjenner. Å gi noen en klapp på skulderen er bra i eksamenstiden!

T ord K ristiansen , bachelorprogrammet i psykologi

Ikke spis Sørlandschips! Og hvis telefonen din ringer, ikke svar høyt før du er ute
av lesesalen. Begge de tingene får meg til å se opp fra bøkene og irritere meg.

H ans H ella T h ø rnquist , 7. semester, profesjonsstudiet i psykologi

Ha sensitivitet for omgivelsene og respekt for situasjonen; stillhet på lesesalen er en verdi som
folk nettopp oppsøker den for. Gå ut og snyt deg fremfor å hoste eller kremte lenge. Ikke prat
bak skilleveggen ved kopimaskinen – alle på lesesalen hører deg! Hvis du må hviske – bruk
”pustehvisking”, ikke ”stemmehvisking”.

A strid Martinsen , 4. semester, profesjonstudiet i psykologi

Adriane Lilleskare Lunde går 3. semester på profesjonsprogrammet i psykologi ved Universitetet i Oslo.

Hva man bør gjøre er jo å være stille. Og hva man ikke skal gjøre er å spise
gulrøtter, knekkebrød eller ha lange hviskesamtaler.
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Nå er jeg 170 centimeter, og det har jeg vært lenge.
Men jeg har ikke sluttet å vokse.

Planter som vokser og mødre
som tegner streker i dørkarmen
Det er noen øyeblikk. En følelse av at man ser alt
klart. Verden har blitt litt mindre, eller jeg har
vokst og blitt litt større.
Tekst V i ct o r i a F o r sbe r g

eg har ikke egentlig vokst noe særlig siden sekstenårsalderen. Da nådde jeg min genetisk betingede høyde. Selv om miljøfaktorer også her
har litt å si. Næringsrik mat, variert kosthold, mye økologisk. Moren min dyrket grønnsaker da jeg var liten. En
stor grønnsakshage. Et drivhus med tett luft og tomatlukt.
Lange rader med salat, gulrot og kål. Her vokste jeg opp.
Jeg vokste, vi vannet og grønnsakene vokste. Vi drakk
vann. Vi spiste grønnsaker. Vi sådde nye.
Det er en så konkret vekst. Jeg kunne se det fra en uke
til den neste: Gresskarene ble større, sukkerertene ble
høyere. Alt grodde. En kvantitativ økning i antall og størrelse. Jeg vokste også, litt saktere, men likevel, hver gang
jeg stilte meg inntil dørkarmen inn til kjøkkenet, kunne
mamma tegne en ny strek over de andre. Jeg fikk skrive
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opp centimeterne. Litt høyere hvert år.
Nå er jeg 170 centimeter, og det har jeg vært lenge.
Men jeg har ikke sluttet å vokse. Prosessen har bare tatt
en annen form. En abstrakt vekst, en personlig modning,
en kognitiv utvikling. Jeg vokser ikke lenger i høyde, men
i kompleksitet. Tror jeg. Men hagen vokser fortsatt på
samme måte. Moren min vanner, solen skinner og grønnsakene vokser.
da øyeblikket kom. To og et
halvt bed. Jeg hadde kjent på jorden, svettet i nakken,
bøyd ryggen. Jeg satte meg ned, og plutselig var fuglesangen så sterk. Jeg kunne høre dem, alle sammen. Og de to
uglene i eiketreet. Jeg kunne høre livet leve rundt meg,
og jeg kunne kjenne det inne i meg. Skogen ble en mørk

Jeg hadde luket i to timer

silhuett foran de lave solstrålene. Små fluer fløy rundt, de
lyste opp i kontrasten, med bittesmå vinger fulle av sol.
Gresset på jordet virket plutselig så grønt, og jeg var varm.
Der på stolen blant bedene fant jeg roen. Den jeg hadde
søkt hele uken.
Eller roen fant meg. Der jeg satt i gresset, som plutselig var grønt, og livet, som plutselig var klart. Jeg så meg
selv i det øyeblikket som gammel, sittende der med hatten sin i varmen og tenkende på sitt lange liv. En gammel
dame som hadde erfart livet på godt og vondt, opplevd
vekst og forfall, og som nå var på slutten av sin eksistens.
Følelsen var overveldende. Vakker. Melankolsk. Nostalgisk. Jeg pustet. Skogen pustet. Fuglene sang. Grønnsakene vokste videre.
Gjennom kaoset, tvilen, kvalmen, slappheten, angsten, uroen, stresset, den dårlige samvittigheten som
stjeler kognitiv kapasitet, den nagende bebreidelsen for
ikke å gjøre nok, den begrensende forventningen om
hvordan noe skal og ikke skal være – gjennom alt det fant
jeg stillheten igjen. Men også ny kunnskap. Jeg hadde
vokst. Ikke i høyden, men i dybden.
Jeg gikk inn.
Min mor
lager hvert år en fødestue av mitt rom. Her setter hun
potte på potte med jord. På skrivebordet, på kommoden,
over hele gulvet. Hun sår og sår, og pottene blir flere og
flere. Det føles alltid klaustrofobisk og for tett i det lille
rommet. De er for mange, og det blir ikke plass til meg.
Nå så jeg ikke bare potter som tok plass. Jeg så også
frøene de bar inni seg. Jeg sover ved siden av frøene som
også sover. I en varm, tentativ tilstand, som et potensial
som bare venter på den rette tiden for å bryte opp. Det
handler om liv som vekkes sakte. Nå forstår jeg dem,
frøene, og de forstår meg. Det handler om å legge til rette

K velden f ø r hadde j eg f ø lt begrensningene .

for omstendighetene til vekst. Det handler om å så, vanne,
gjødsle, luke, være tålmodig – og håpe på fint vær.
innen psykologi tenker
seg at mennesket har et naturlig og instinktivt ønske om
vekst. Mennesket streber etter personlig utvikling og har
et ønske om å realisere sitt ekte potensial. Psykologiens
rolle blir å klargjøre disse mulighetene og rydde hindringer av veien. Luke.
Mennesket er kanskje en aktør, men vi inngår i mange
prosesser vi ikke kan styre. Man kan ikke alltid velge sine
erfaringer i livet. De kommer og går, som tunge, svarte
skyer. Mamma klager aldri når det regner om sommeren. Det er bare bra, sier hun. Plantene trenger vann, de
har bare godt av det. Det er mange faktorer som bidrar til
vekst.

D en hum anistiske tradis jon

Jeg hadde luket i hagen ,

jeg hadde gått inn, jeg så at
plantene på rommet mitt hadde vokst. Jeg vet ikke lenger
hvordan jeg skal måle min egen modning. Det at jeg vokser. Jeg føler bare kaoset av prosessen, jeg kan kjenne
voksesmertene og jeg opplever motstanden. Jeg prøver å
velge ikke å se det som problemer, men som utfordringer.
En uendelig strøm av muligheter for vekst. Slik er livet.
Og plutselig virker det som noe helt annet. Noen ganger
er gresset grønt. Andre ganger virker det så uendelig mye
grønnere på den andre siden.
Gresset blir grønt der du vanner det, sier mamma.
Hun er snart en gammel dame, som har erfart livet på
godt og vondt, opplevd vekst og forfall. Hun har sett
byen ekspandere. Hun har opplevd velstandsøkning,
høykonjunkturer, lavkonjunkturer, Berlinmurens fall og
Sovjetunionens oppløsning. Hun har sett regnskogen bli
mindre og mindre, materialismen bli større og større, og
kulturlandskapet gro igjen. Hun har sett søppelmengden
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Forskningsdrypp
Skilte foreldre?
Pass opp for trange
bukser
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og kolesterol kanskje er helt greit
likevel. Vi håper resultatene komS kilte foreldre
?
mer før julebordsesongen.
Pass o p p for trange bukser

Barnevekstsstudien fra Folkehelseinstituttet (2014) viser at det er femti prosent mer fedme hos barn med
skilte foreldre, sammenliknet med barn med gifte foreldre. Tallene viser også at det er mer enn dobbelt så
stor andel bukfedme hos gutter med skilte foreldre. Disse resultatene gjelder derimot ikke for jenter. Årsakene er sammensatte, og ikke undersøkt i studien som er basert på 3100 tredjeklassinger fra hele landet.
(www.folkehelseinstituttet.no)

ricanm
ame

tific

Bondage og disiplin, dominans og underkastelse, sadisme og masochisme. Disse seksuelle preferansene, som
Forskning
at leseferdighegår under fellesbetegnelsen
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Victoria Forsberg går 7. semester på profesjonsprogrammet
i psykologi ved Universitetet i Oslo.
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Man må luke, masse,
hele tiden, for ugresset vokser også. Men
når man har fått fjernet
litt, ser man alt så mye
tydeligere.

ww
. fo

N å blir det ikke lenger laget nye streker i dørkarmen,
men jeg tror jeg vokser fortsatt likevel. Som oftest er jeg
neimen ikke sikker i hvilken retning, på hvilken måte eller om jeg i det hele tatt liker det. Å vokse skjer på godt og
vondt. Oppover, innover, nedover. Positivt eller negativt,
fort eller sakte. Men det er noen øyeblikk. En følelse av
at man plutselig ser alt klart og tydelig. Der roen senker
seg over livet. En følelse av perspektiv, en identifisering av
en sammenheng. Et bilde som har blitt større. En innsikt
som har blitt dypere. En forståelse av hvor man er, hvor
man har vært og hvor man skal videre.
Det krever tålmodighet å dyrke grønnsaker, og det
krever arbeid. Det har mamma lært meg. Man må så
frøene, grave i jorden og lage et godt vanningssystem.
Og man må luke, masse, hele tiden, for ugresset vokser
også. Men når man har fått fjernet litt, ser man alt så mye
tydeligere. Og man kan ta en pause for å ta det hele inn
over seg.

Barnevekstsstudien fra Folkehelseinstituttet
(2014) viser at det er femti prosent mer fedme
hos barn med skilte foreldre, sammenliknet med
barn med gifte foreldre. Tallene viser også at det er
mer enn dobbelt så stor andel bukfedme hos gutter
Ny dansk forskning tyder på at
T j ukke
, glade
med skilte foreldre. Disse resultatene gjelder derigriser
som hargriser
et høyt fettinntak
mot ikke for jenter. Årsakene er sammensatte,
viser mer sosial, og mindre aggressiv
Ny dansk
forskning
på at
som har et høyt fettinntak viser og
mer
ikke
sosial,
undersøkt
og mindre
i studien
aggressom er basert på
og redd
atferd. Ityder
og med
at griser
menneskers
siv og
atferd.
I og med
at menneskers
og grisers fysiologi er svært lik,3100
mener
tredjeklassinger
de danske forskerne
fra heleat
landet.
ogredd
grisers
fysiologi
er svært
lik, mener de
det danske
sammeforskerne
kan gjeldeatogså
mennesker
– men mer forskning må til før de vil konkludere med at fett
det for
samme
kan gjelde
og kolesterol
kanskje er helt
greit
likevel.
Vi håper resultatene kommer før julebordsesongen.
også for mennesker
– men
mer
forskning
(www.forskning.no)
må til før de vil konkludere med at fett

Tjukke,
glade griser

w

øke og dyrearter forsvinne. Hun har opplevd positiv
vekst, vennskap som blir sterkere og kjærlighet som blir
dypere, og hun har opplevd patologisk vekst, celler som
deler seg uten kontroll. Mennesker som dør. Hun har fått
grønnsaker til å vokse. Hun har tegnet streker og sett meg
vokse opp.
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siden man BDSM
spilte et
instrument! Husk det når du en dag hører blokkfløyta ule fra barnerommet.
Dedet
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(www.scientificamericanmind.com)
bedre på alle punkter. Tenk litt på det neste
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En personlig beretning om mat, frykt og skam, og om å vinne sin egen kropp tilbake.
Tekst og foto M A RI A
llustrasjon A N E MOD E

alenderen viser september, 2009. Jeg er nitten
år gammel og slemmest i hele verden. Jeg ligger i fosterstilling og holder meg på magen, der
krampene kommer fra. Det er vanskelig å skifte liggestilling. Gjør så vondt når noe kommer i kontakt med ryggen,
underlaget gir huden en brennende følelse. Ved siden av
senga står det en maskin, og en stor pose med flytende
mat er festet til den. Næringen drypper jevnt og sakte ned
i en slange, og slangen går videre opp gjennom nesen min
og ned i magen.
Akkurat nå er alt så veldig tungt. Ting som å føre en
samtale, fokusere på noen med øynene eller å tenke i hele
setninger; alt er tungt. Jeg merker av og til at hodet mitt
bare tenker på ett ord om gangen. Det kan være et hvilket
som helst ord, som går om og om igjen inne i hodet.

Slemmest i
hele verden
2 2014

Ca . to å r f ø r jeg fikk slangen inn i nesa, innså jeg for
første gang at det var noe med meg som ikke var som det
skulle. Noe hadde forandret seg oppe i hodet mitt, gradvis og over lang tid. Jeg ble lei meg av grunner som andre
syttenåringer ikke forstod, som jeg selv ikke forstod. Og
jeg gråt og gråt. Uker passerte uten at gleden kom tilbake,
og til slutt glemte jeg at den fantes. Livet gikk plutselig så
fort. Det raste fra meg, som et tog jeg burde vært ombord
på, men ikke rakk, og ikke greide å ta igjen, selv om jeg løp
alt jeg kunne. Frister på skolen kom og gikk, oppgavene
mine ble ikke ferdige.
Siden jeg aldri hadde slitt med skolen før, ble jeg
sendt til utredning for konsentrasjonsvansker. ”ADD,”
skrev psykologen på papiret, og satte meg på medisiner.
Pillene gav meg en underlig følelse. Kanskje det var slik
det skulle kjennes ut når defekter i hodet blir reparert?
Jeg sluttet å sovne o m nettene , og matlysten forsvant.

Det gikk ikke bedre på skolen heller. Søvnmangelen
gjorde at verden rundt meg ble forvir rende og usammenhengende. Hjertet dunket veldig hardt, og jeg kunne se

pulsen min gjennom huden. Jeg orket bare å gå få meter
før jeg måtte ta pauser. Fremdeles var jeg på opptrapping
på medisiner.
Jeg fortalte psykiateren om bivirkningene. ”Dosen
du får er alt for liten til at det du beskriver kan stemme.
Dessuten klassifiseres de i felleskatalogen som ’ekstremt
sjeldne’”. Bivirkningene tiltok i styrke. Etter gjentatte episoder med kraftige muskelspasmer, bar det til slutt til sykehuset. ”Amfetamin-overdose,” sa damen på akuttmottaket, oppgitt. Hun var lei av pasienter som nektet for å
være narkomane.
Medisinene ble umiddelbart fjernet, men matlysten
kom ikke tilbake.
Jeg ble satt på et nytt m edikament og strevde igjen med
å spise og sove. Denne gangen hadde jeg mistet motivasjonen til å prøve. Hvorfor fylle bensin på en bil man helst
vil parkere? Jeg fylte atten, og ble overført til voksenpsykiatrisk poliklinikk. Ble tildelt en ny psykolog, og hun
skjønte hva som var i ferd med å skje. Noe måtte gjøres.
Psykiatrisk avdeling skulle være hjemmet mitt den
neste tiden. Hver uke ble jeg veid og funnet for lett, og
konsekvensen ble alltid mer mat på kostlista mi. Gapet
mellom det jeg spiste og det jeg burde ha spist ble stadig
større. Mestring var utenfor rekkevidde. Jo mindre jeg
spiste, jo slemmere følte jeg meg.
”Jeg ser at du scorer til alvorlig depresjon, men disse
skjemaene forteller ikke alltid sannheten, dessuten opplever vi innimellom at pasientene ikke svarer helt ærlig,”
sa behandleren min. Dette måtte bety at alle andre mennesker er like slitne som meg. Men i motsetning til meg,
biter de tennene sammen, er samfunnsnyttige borgere.
Jeg var en stor skam.
”Du har anoreksi, Maria. Du har bestemt deg for å
slanke deg, og du viser trass ved ikke å spise”. Jeg hadde
store vansker med å spise, men måtte det bety at de andre anoreksi-symptomene også måtte gjelde for meg? Å
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få de fleste tankene mine til å handle om mat var
på en måte trygt, og gav meg litt fri fra de vonde og
nifse tankene som ellers plaget meg. Jeg laget en
tegning av hodet mitt, og prøvde å få behandleren
tilå forstå hvorfor det var trygt å tenke mye på mat.
Jeg hadde
ikke lagt på meg. ”Du tar opp en plass for noen andre, noen som vil ta imot hjelp,” fortalte de meg.
Tiden som fulgte er tåkete, og i september 2009
rakk altså sondeernæring å redde en kropp som
var i ferd med å gi opp. Jeg fikk endelig en pause
fra å spise selv. Men dette var bare en midlertidig
løsning. Hvordan skulle jeg klare å bli frisk, på ordentlig?
Jeg hadde hørt om et sted som heter Modum
Bad. De har en egen avdeling for spiseforstyrrelser,
og det skulle visstnok finnes gode hjelpere der. I
mai 2010, trillet jeg kofferten min inn i resepsjonen til spiseklinikken. Hver uke innebar veiing,
samtaler, undervisning, uttrykksterapi, grupper,
og registrering av mat og trening.
Hver mandag og torsdag fungerte som ”hviledager”. Man skulle lære kroppen å være i ro. Et
bilde på dette kan være at du sitter på ei strand, og
ser en flodbølge nærme seg i stor fart. Alle instinktene dine sier at du må løpe, men i stedet skal du
vente på bølgen, og håpe at du flyter opp etter at
den har slukt deg.

E tter et halvt år ble jeg skrevet ut.

for første samtale, var jeg klar for moralisering. Men hun klandret meg ikke for problemene mine. ”Jeg tenker at
når noen utvikler symptomer som de du beskriver,
er det for å slippe unna noe som er enda verre. Vi
skal hjelpe deg å finne andre strategier som du kan
bruke for å få pause fra det som er så vanskelig”.
Modum var som en egen liten verden, og det
var deilig å slippe å forholde seg til at det fantes en
større der ute et sted. Omgivelsene var idylliske,
og jeg var langt borte fra alt og alle jeg kjente fra
før. I tillegg var jeg omgitt av dyktige og omsorgsfulle mennesker. Omstendighetene lå til rette for
å kjempe.

Da jeg møtte behandleren m in
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U ker p asserte uten at
gleden ko m tilbake ,

"Denne gangen hadde jeg mistet motivasjonen til å prøve.
Hvorfor fylle bensin på en bil man helst vil parkere?"

og til slutt gle m te
j eg at den

fantes .

U ker p asserte uten at gleden

"

ko m tilbake , og til slutt
gle m te j eg at den

fantes .

Vekten hadde stabilisert seg, og jeg så friskere ut enn på
lenge. Men jeg følte meg ikke klar for å fortsette livet på
egen hånd. Jeg greide fremdeles ikke å kjenne om jeg var
sulten eller mett, og ante ikke hvor mye eller lite jeg måtte
spise for ikke å være slem. Hvordan skulle jeg klare meg
ute i en stor verden, full av mat?
Jeg begynte m itt andre o p p hold på Modum kort tid etter at det første var avsluttet. Jeg kunne endelig ta tak i de
virkelige problemene, i stedet for symptomene de gjemte
seg bak. Jeg reiste hjem i perioder, og fikk veiledning over
telefon når det trengtes. Sommeren 2012 ble jeg skrevet
ut, og følte meg endelig sterk nok til å starte livet mitt på
egenhånd.
Det hadde foregått en gigantisk snuoperasjon inni
meg i løpet av disse to oppholdene. På Modum ble jeg ansvarliggjort og lyttet til. De skjønte hvor skummelt og hvor
viktig det var å slutte å smile, de lærte meg å være rampete, applauderte når jeg brøt regler og satte grenser. De
lot meg være sint, tok meg med i skogen for å brøle, de lo
og spøkte, de delte ut klemmer og lånte bort skuldre. Etter
hvert lærte jeg å bli sint, å bli glad, å ta egne valg, å sette
grenser. Og jeg lærte å spise.
I dag er jeg så godt som frisk. Jeg jobber fremdeles
med å kvitte meg med smårusk, men det meste er på
plass. Prosessen med å bli frisk har vært lang og gradvis, men jeg nærmer meg målet. Fremdeles opplever jeg
stadig små seire, ting som løsner. Som å kunne trene, kle
meg i vanlige klær, eller å spise litt godteri på en hverdag
– uten å bli redd og uten å føle meg slem.
Jeg trives som student, og kjenner meg engasjert og takknemlig for muligheten til å lære så mye spennende. Når
jeg har det vanskelig, kan jeg ringe eller skrive mail til

psykologen min. Jeg ser det som et privilegium å ha muligheten til å tenke høyt sammen med et klokt menneske
når det trengs.
H vis du so m leser dette , har, eller en gang vil få behandlingsansvar for noen som syns de tar opp for mye plass,
vil jeg gi deg noen viktige råd: Lytt aktivt, og ta pasientens
egne opplevelser og tanker på alvor. Formidle håp og tro
på at det går an å bli frisk. Vær stolt av særtrekkene som
gjør hver og en av oss unike og kule. Gjør prosessen til et
samarbeidsprosjekt, pass på at pasienten får eie fremskrittene sine. Tål at ting tar tid. Tål tilbakeskritt. Den
beste gaven du kan gi, er å bidra til at noen utvikler troen
på seg selv, og lærer seg å ta i bruk sine egne ressurser.
Hvis du som leser dette selv har det vanskelig, vil jeg
minne deg på noen viktige sannheter: Du er ikke alene.
Du er unik. Du er akkurat slik du skal være. Det finnes
bare en av deg, og ingen andre enn deg kan fylle den plassen som du har fått. Husk at det som trengs for å blomstre
finnes inni deg. Garantert.
Å gå fra å være syk til å bli frisk er ikke gjort i en håndvending, og det vil kreve hardt arbeid og mye mot. Det er
skummelt, og det tar tid. Gamle spor må få tid til å gro
igjen, og nye stier må tråkkes.

Våg å håpe. Våg å drømme. Våg å kjempe.
Du fortjener det.

Fordi dette er en svært personlig historie, ønsker skribenten Maria kun å dele fornavnet sitt.
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Hvorfor ser vi en skyttergravskrig mellom psykodynamisk og kognitiv
terapi, når det er meningsløst å sammenligne terapiene?

DEN GODE TERAPI

Tekst E MILI E W E S C H E GU T T ORM S E N
Ilustrasjon K A T INK A S UND H A G E N

sykologi som utøvende praksis har som formål
å lindre psykisk lidelse. Dette gjøres ved å fjerne
de opprettholdende faktorene slik at symptomene reduseres, eller ved å fjerne årsaken til lidelsen ved
innsikt og opplevelse av sammenheng i tilværelsen. Psykologi som vitenskap søker som et av mange mål å etablere hva som fungerer terapeutisk, og hva som ikke gjør det.
Psykologi startet opprinnelig som et kasusdrevet, erfart og filosofisk felt. Tungvektere som Freud, Jung, Rogers og mange flere, forfattet fantastiske tekster om egne
opplevelser og tanker om det underfundige menneskelige
sinn. Mange av disse tekstene er en fryd å lese, men de ligger ofte nærmere romansjangeren enn en vitenskapelig
tekst med dagens strenge kriterier.
økte behovet for mer systematisk
undersøkelse av psykologiske fenomener. Parallelt med
en eksplosjon i grunnforskningen ble det utviklet ulike
teoretiske fundamenter om normalpsykologi, patologi og
behandlingen av psykiske lidelser. Psykoanalytisk teori (i
dag refererer de fleste til modifikasjonen, som går under
navnet “psykodynamisk psykoterapi”), behaviorismen,
og senere kognitiv teori (som raskt ble referert til som
kognitiv atferdsterapi, KAT), er navn på ulike perspektiver eller skoler som alle søker å forklare hvordan mental
organisering utvikles, og hva psykopatologi er.
På teoretisk plan er det et stort skille mellom de psykodynamisk orienterte teoriene og KAT-orienterte teorier. Enkelt forklart, kan man si at psykodynamisk teori
legger til grunn en forståelse av mental organisering og
eventuell psykopatologi som hovedsakelig preget av de
tidlige nære relasjoner, og hvert individs opplevelse av
disse.
Teorier innenfor det kognitive rammeverket legger
til grunn en tanke om at mennesket utvikler mentale
skjemaer som aktiveres av visse stimuli, og som påvirker
hvordan vi tenker, føler og handler i en gitt situasjon. Psykopatologi blir dermed forstått som utviklingen av maladaptive skjemaer, som på en uhensiktsmessig måte aktiverer tanker og følelser, og dernest handling.
Det finnes utallige ulike skreddersydde programmer,
teknikker og etablerte terapier innenfor disse brede teore-

I lø p et av 1 9 0 0 -tallet
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tiske ”skolene”, utviklet for ulike lidelser. I årtier har det
foregått en skyttergravskrig mellom disse teoretiske perspektivene, som begge søker å etablere seg som den ”rettmessige” måten å forstå psykopatologi på.
De to rammeverkene står i sterk kontrast i sine beskrivelser av mennesket. Hvem har mest rett? Og gir det
egentlig mening å stille dette spørsmålet? Elegante og
intellektuelle debatter kan følges flerfoldige tiår tilbake i
søken etter sannheten om ulike psykologiske fenomener.
D et er interessant å bli bevisst denne til dels enspora
skyttergravskrigen om hvilken tilnærming som gir best
effekt, når forskning gang på gang feiler i å finne signifikante forskjeller mellom terapiene. Wampold med flere
utførte i 1997 en metastudie for å teste Saul Rosenzweigs
”Dodo bird”- kjennelse fra 1936, som går ut på at alle psykoterapier har lik effekt – og de fant nettopp dette. Det
som imidlertid har vist seg å predikere effekt av terapi, er
visse faktorer som er felles for alle terapiretninger (se for
eksempel Hougaard, 2013; Jørgensen, 2004; Wampold,
2010). Disse fellesfaktorene er ikke spesifikke for én type
lidelse eller terapi, men er til stede i nesten alle terapiretninger.
Den fellesfaktoren som har fått mest oppmerksomhet, er behandlingsrelasjonen. Norcross definerer i 2010
behandlingsrelasjonen som en følelse og holdning som
terapeuten og klienten har overfor hverandre, og hvordan denne uttrykkes i samspill. Det skilles mellom ulike
aspekter ved behandlingsrelasjonen, blant annet empati,
allianse, enighet om mål, samarbeid, genuinitet og det å
takle motoverføringer.
Bordins mye brukte definisjon av allianse fra 1979,
overlapper i stor grad med Norcross’ definisjon av behandlingsrelasjonen, og består av tre sentrale aspekter:
enighet om målet for terapien, enighet om de spesifikke
oppgavene som skal utføres, og utviklingen av et emosjonelt bånd mellom partene. Disse tre aspektene virker inn
på hverandre, og forhandlingen om oppgavene og målet
for terapien vil påvirke kvaliteten på det relasjonelle båndet. Alle former for psykoterapi må, i følge Bordin, integrere arbeidsalliansen på en måte som er meningsfull for
den spesifikke terapiformen for å oppnå effekt. Han på-
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står i likhet med Wampold, at terapiens effekt i større grad
vil påvirkes av styrken på alliansen framfor spesifikke metoder.
B etyr dette at m etode er overflødig? Kan vi trene på
å mestre disse fellesfaktorene, og inngå i en metodeløs
terapi som vil være mer virksom enn de etablerte terapiene? De fleste vil hevde at svaret er nei. Terapi vil i så fall
ligge nærmere det å snakke med en god, forståelsesfull og
varm venn.
En diskusjon som må tas i betraktning hvis det skal gi
mening å snakke om ”effekt” av terapi, er hvordan denne
effekten måles. Holder det å måle antall symptomer før
og etter terapi? Og går det an å måle subjektiv velvære,
personlig utvikling, innsikt, grad av trygge relasjoner,
opplevelse av sammenheng og opplevelsen av et stabilt
og sammenhengende selv? Til tross for at distinksjonen
mellom de spesifikke faktorene og fellesfaktorene kan gi
mening i mange sammenhenger, skal vi være skeptiske til
effektforskning, og vi skal strebe etter mer kunnskap om
hva som skjer i selve prosessen. Hvilke endringsmekanismer er på spill, og hva er endringen – og helst bedringen?
Et fokus på fellesfaktorene betyr ikke at innholdet i
terapeutens intervensjoner er uten betydning. Jerome
Frank påsto i 1982 at enhver terapi må bestå av en felles
myte eller et ritual som både terapeuten og pasienten er
enige om og arbeider
for. Denne myten eller
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disse ritualene er den meningen terapeuten og pasienten
sammen greier å tillegge situasjonen, og de spesifikke teknikkene som logisk anvendes som en konsekvens av den
teoretiske forståelsen av problemet.
Ifølge Jørgensen (2009), vil en dyktig terapeut innen
den psykodynamiske retningen benytte seg av verbale intervensjoner som gir pasienten mulighet til å oppleve at et
annet menneske er interessert i hva hen tenker og føler, er
nysgjerrig på sammenhengen mellom hens atferd og indre mentale tilstander, og tilbyr verbale representasjoner
av hens subjektive opplevelser. Dette rommer i seg selv
korrektive og terapeutiske elementer.

gen vi tillegger den, er foranderlig og påvirkelig. Dette er
grunnlaget for all psykoterapi”.
Er dette så kun den samme intervensjonen kledd i
ulik drakt? Eller kan det ha seg slik at terapier i dag nærmer seg hverandre fordi de omfavner en stadig større del
av fellesfaktorene? Vil alle terapeutiske retninger til slutt
basere seg på den samme forklaringsmodellen, eller er
det nettopp slike skyttergravskriger som presser utviklingen fram? Skjer utvikling kun ved friksjon og utfordring?
Og endelig, hva om de ulike terapiene faktisk gjør ulike
ting, og vi må bli bevisst hva de ulike terapeutiske skolene
faktisk ønsker å endre?

H va so m er ” den gode tera p i”

på de terapeutiske metodene som utvikles i dag, kan man se at det virker som om
de steile skolene nærmer seg hverandre i den terapeutiske
anvendelsen av sine teorier. Moderne relasjonell terapi,
som bygger på psykodynamisk teori og objektrelasjonsteori, går blant annet ut på å behandle pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse ved at terapeuten fremstår som det gode selvobjektet som pasienten gradvis kan
internalisere.
Skjemafokusert terapi, som i hovedsak er basert på
kognitiv atferdsteori og ble utviklet av Young i 1997, forespeiler en lignende mekanisme, men bruker begrepet
”healthy adult mode”, et skjemamodus som pasienten
gradvis kan internalisere og erstatte sine maladaptive
skjemaer med.
Et mål for begge terapier er at pasienten kan internalisere disse nye forståelsesmodellene av seg selv, andre
og verden. Selv om det teoretiske grunnlaget for terapiene skiller seg radikalt fra hverandre, fremstår terapienes
mål som relativt like. Som Eva Dalsgaard Axelsen, Kirsten
Benum og Ellen Hartmann formulerer det i boken God
psykoterapi: ”Opplevelsen av virkelighet, og den menin-

H va o m skyttergravskrigen er m eningslø s

fordi vi forsøker å sammenligne to ting som ikke kan sammenlignes?
Terapier etablert innenfor den kognitive skolen fokuserer
i stor grad på de opprettholdende mekanismene, og forsøker å endre tanker og perseptuell fortolkning for å påvirke
disse. På den måten tenkes symptomene å reduseres eller
forsvinne, og individet vil kunne leve bedre.
Terapier etablert innenfor den psykodynamiske skolen fokuserer i stor grad på årsaksfaktorer, og forsøker
derfor å gjøre individet bevisst disse årsaksfaktorene og
redusere lidelse gjennom innsikt og opplevelse av sammenheng.
Derfor kan Jørgensens og Youngs forslag om behandling av borderline personlighetsforstyrrelse ligne på hverandre, men likevel skape to helt forskjellige forandringer
i individet. Det er disse målene det må stilles spørsmålstegn ved. Holder det å fjerne de opprettholdende faktorene, eller vil problemet dukke opp et annet sted i pasientens liv, og føre til tilbakefall? Er det nødvendig å forstå
årsaken til et problem, eller holder det å redusere symptomene slik at pasienten får det bedre på kortere tid?
Hvis vi går direkte til de kvantifiserbare tallene om terapiers effekt, hopper vi bukk over de viktigste spørsmå-

Emilie Wesche Guttormsen går 8. semester på kandidatutdannelsen i Århus.

V ed å kaste et n æ r mere blikk

lene og beveger oss bort fra psykologien som disiplin, og
inn i den medisinske.
vil kanskje aldri fremstå
med et klart svar. Men skyttergravskrigen burde gjøres
om til en diskusjon hevet opp på et høyere nivå, slik at
studentene faktisk kan ta stilling til de ulike terapeutiske
retningene og deres mål for terapien. Dette må skje før
studentene eventuelt skal velge hvilken av ”skolene” de
ønsker å fordype seg i.
Kanskje trenger terapeuter å tilhøre en metodisk
gruppe – et teoretisk rammeverk som stemmer overens
med egen måte å forstå verden på – for å føle at behandlingen vi tilbyr er meningsfull.
Studentene drilles i diskusjoner med empiriske argumenter, men samtidig forblir de tunge, epistemologiske
diskusjonene liggende relativt uberørte. Psykologistudiet
burde også rette et større fokus mot de anerkjente fellesfaktorene, ikke bare i sin teoretiske undervisning, men
også i sin praktiske øving.
Kan man øve seg opp til å være empatisk? Kan man
øve seg opp til å speile tett, til å være varm, til genuint å
interessere seg for pasienten sin? Til en viss grad, ja.
Påstand: Mennesket fødes ikke med sine holdninger;
holdninger skapes.
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Fører aldring til reduksjon på alle plan, bortsett fra i antall barnebarn og
søndagsmiddager? Er stagnasjon virkelig det beste en kan håpe på?

Tekst A DRI A N E LILL E S K A R E LUND E
Ilustrasjon M A T H I A S F RØY H A UG

hvor stor grad er ens psykiske tilstand forbundet med den fysiske? Er kroppslig forfall nødvendigvis et synonym for sjelelig tilbakegang?
Assosiasjonene knyttet til det å bli gammel favner bredt.
Avhengig av egen alder, verdensdel, kultur, kjønn og livssituasjon, vil vi alle sitte med våre egne tanker rundt hva
det vil si å eldes. Særlig pekes det på et tradisjonelt skille
mellom øst og vest, hvor vi i vestlige kulturer henger langt
etter hva gjelder å betrakte alderdommen som en ressurs
og kilde til kunnskap. For mange av oss er nemlig det å bli
gammel knyttet til det motsatte av vekst og blomstring, og
nærere forbundet med forfall og reduksjon. Etter en gitt
alder begynner vi å se livet som levd, i kontrast til muligheten for videre utvikling og livsutfoldelse. Man når en tid
hvor en skal gjøre opp status, forsone seg med valgene en
har tatt, takle overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist, og
akseptere slekters gang som passerer forbi kjøkkenvinduet. Betraktende innser man at verden er kjappere til bens
og at krykken til syvende og sist er til hinder og ikke til
hjelp.
På buss og bane har vi valgt å kalle det honnørbillett, men jevnt over er ordlyden en annen når det kommer til hvordan vi omtaler eldre. I media henvises det
til «eldrebølgen» som er i ferd med å skylle innover oss.
Kronikker og artikler diskuterer «framtidige økonomiske belastninger», «eldreregningen», «utgiftsøkning»
og «pleiebehov». Og utfordringen er reell. Om man ser
på Statistisk sentralbyrå sin oversikt over levealder i
Norge, ser man at den nesten uavbrutt har økt de siste
200 årene. Alderssammensetningen i vår befolkning
er i ferd med å endres dramatisk. Det forventes en fordobling av antall eldre i 2050. Disse demografiske forandringene vil resultere i en stor klientgruppe med økt
behov for et godt utviklet psykisk helsetilbud. Uten
tvil stiller dette krav til norsk fremtidig helsevesen.
med å fullføre psykologutdannelsen. Hvor høyt i kurs står eldrepsykologi hos deg? Kunne det å jobbe som psykolog for 65 + ha vært en fristende

Kansk j e er du selv i ferd
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og givende framtid? Tidsskrift for Norsk Psykologforening
viet sin fjerde utgivelse i år til temaet eldrepsykologi. I artikkelen Økt behov - liten status av Per Olav Solberg, peker
han på hvordan det å jobbe med eldre i terapi er underprioritert av psykologer, og forbindes med lav prestisje.
Likevel finnes unntak. Askøy kommune har valgt å
ansette Fredrik Hansen som psykolog for eldre, med en
nedre aldersgrense på 65 år. Gjennom dette tar de sikte
på å forbedre lavterskeltilbudet for det øverste sjiktet i befolkningen, og å tilby spesialkompetanse når det kommer
til psykologtjenester for denne gruppen.
Hansen mener at på tross av utbredte holdninger, er
de eldre han møter i sitt arbeid tvert i mot både endringsvillige og motiverte. Likevel opplever enkelte det å gå til
psykolog som vanskelig.
- Spesielt gjelder det de eldste. Enten fordi det er noe
fremmed for dem, eller på grunn av tidligere dårlige erfaringer, selv eller i nær omgangskrets, sier han.
På spørsmål om hvorvidt alderdommen også innebærer muligheter for utvikling og vekst, mener han at alderdommen kan føre med seg en rekke gode opplevelser, selv
om man ikke kommer utenom tap og forfall.
- Vi eldes forskjellig og er forskjellige. Videre peker
han på hvordan mange eldre fortsetter å delta i aktiviteter
utenfor hjemmet, enten det er i forbindelse med kunst,
kultur, fysisk aktivitet, reising, utdanning, frivillig arbeid
eller deltakelse gjennom andre sosiale arenaer.
- Noen oppdager sider ved seg selv som de aldri har
hatt tid til å utforske tidligere, poengterer han.
Et viktig s p ø rsm å l å stille er om behovet for psykisk
hjelp til eldre trenger å være aldersspesifisert, eller om
man hanskes med problemer som dypest sett handler om
det å være menneske. Hansen opererer selv med en nedre
aldersgrense på 65 år, og forteller hvordan visse ting alltid vil være aldersspesifikke. Man får sjeldent en partner
med demens tidlig i livet, ei heller skjer det ofte at man
blir enke eller enkemann i ung alder. I tillegg kommer
mestring av kroniske sykdommer, rollen som pårørende
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sykdom er en del av det å bli gam-

m e l e r d e t v i k t i g s t e e n k e lt t i lta k e t
for å bedre det psykiske helsetilbudet for eldre."
Fredrik Hansen, psykolog
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og overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen,
som andre utfordringer nært knyttet til det å bli gammel.
Derfor hevder han at det ikke skader med en spesialisering i den øvre delen av livsløpet når en jobber med denne
gruppen. Likevel;
- Mange av disse opplevelsene har i seg selv flere universelle trekk som også kan generaliseres til yngre. Jeg
er av den oppfatning at kunnskap om mennesket er en
grunnstein i arbeidet med mennesker, forklarer han.
Om antall eldre som benytter seg av psykolog er så
få, er det naturlig å spørre seg hvor man da henvender
seg med sine problemer. Ikke overraskende er fastlegen
en trygg kilde til svar og hjelp for mange. Dessverre viser
tall fra Reseptregisteret at halvparten av all sovemedisin
og beroligende midler deles ut til personer over 65 år. Aldersgruppen står for mer enn 1/3 av det totale forbruket av
antidepressiva i landet. På spørsmål om eldre blir feilmedisinert, svarer Hansen at han håper både helsepersonell
og samfunnet generelt er i ferd med å endre sine holdninger omkring dette.
– Man begynner å se at eldre har like god nytte av andre tilnærminger til mange lettere psykiske plager og lidelser som det yngre har, sier han.
Forskning viser nemlig til et flertall av oppmuntrende resultater, hvor man ser at eldre profiterer på
god psykoterapeutisk behandling. Samtidig eksisterer
en overhengende viktighet av å innse hvordan lidelser hos eldre har en tendens til å gripe inn i hverandre.
For å redusere feilmedisinering, trenger man kunnskap om nettopp det komplekse samspillet mellom det
somatiske og det psykiske. Veldig ofte ser man nemlig
hvordan sykdommer kommer annerledes til uttrykk
hos eldre enn hos yngre. Sammenhengen er komplisert.
om at psykisk sykdom er en del av
det å bli gammel, mener Hansen er det viktigste enkelttiltaket for å bedre det psykiske helsetilbudet for eldre.
- Denne tanken tror jeg gjennomsyrer samfunnet mer
enn vi er klar over, sier han. Videre peker han på viktighe-

- Å endre holdningen
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ten av å inkludere alle i sosiale sammenhenger, enten det
er å la folk som ønsker det stå lenger i arbeid, eller å lage
gode møteplasser for å opprettholde deltakelse uavhengig
av alder og funksjon.
På spørsmål om hvem som er den typiske pasient, er
derimot ikke svaret like klart og tydelig. Mangfoldet er så
stort at spørsmålet er vanskelig å besvare. Det er nettopp
dette han også peker på som det mest givende ved sitt arbeid: rikdommen og bredden i menneskene som møter
ham hver dag. Variasjonen er stor, livet spennende, og
menneskene motivert til å jobbe mot en endring.
Og kanskje er Hansens poeng nettopp det viktigste
vi kan ta med oss fra dette. At det mest typiske trekket
ved alderdommen er dette store spennet og den unike
bredden i funksjon, væremåter og personlighet. Vi har
så lett for å se de eldre som en gruppe, som en samling
mennesker hvor det særegne trer tilbake etter en gitt alder. Som om antall år man har levd plutselig blir en avgjørende egenskap, og setter det komplekse mennesket i
skyggen. Vi trenger å forstå at det å bli gammel ikke bare
fører til en sammenhengende serie med tap og forfall,
men at det også bærer med seg unike kilder til kunnskap,
innsikt, livserfaring og mestringsstrategier med muligheter for fortsatt vekst. Kanskje er det ikke de eldre som
er fastlåste i sine tankebaner og oppfatninger, kanskje
er det ikke her problemet med tradisjonsbundenhet og
rigide mønstre er størst. For den virkelige utfordringen
ligger hos oss, i å fri oss fra holdninger og tanken om at
eldre utelukkende er en velferdspolitisk utfordring.

THE GREATEST NIGHT YOU'LL NEVER REMEMBER
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Why are the best two days of the week accompanied by headache,
memory lapses, ruined clothes, and a morning-after pill, just in case?
Tekst JUDI T A JO H A N S E N
Illustrasjon M A T H I A S F RØY H A UG
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T he G reatest N ight Y ou ' ll
N ever R emem b er

here is something magical about a weekend: the
late mornings of staying in bed until noon, junk
food for breakfast, shopping in overcrowded
stores, exchanging smoothies for lunch on a sidewalk, going out in the evening, meeting friends, and getting laid.
The best two days of the week! So why are they accompanied by headache, memory lapses, ruined clothes, and a
morning-after pill just in case?
Because people like to drink. And they like to drink
a lot. People in Norway drink occasionally yet heavily—
they drink together with others on weekends or celebrations (Encyclopædia Britannica, 2012; Horverak & Bye,
2007, p. 35). Wikipedia (2013) also adds that binge drinking is common in Scandinavian countries, and that Norway has Russ tradition, which “provides high school seniors with a socially accepted venue for binge drinking.”

characteristic odor and you may have to step outside to
enjoy your cigarette. The result is clear – alcohol is definitely the winner.
On the other hand, drinking is really not good for you
(Shukla, Pruett, Szabo, & Arteel, 2013, p. 550; WHO, 2011).
Alcohol commercials used to be well made, the packaging is usually sleek and sexy, you feel on top of your game
when intoxicated, and it tastes quite nice, but the stuff is
poison. The intoxicating ingredient is ethanol. It is a common industrial chemical used as a solvent to make other
chemicals, to produce automotive gasoline, cosmetics,
sterilizers, and various plastics (Encyclopædia Britannica, 2013). Of course, ethanol used in industry is not
made from grapes, but from cheaper ingredients, such
as sugarcane. Or it is made by playing with ethylene and
some acid (Encyclopædia Britannica, 2013). To make its
alcohol unpleasant to drink, the industry denaturates it
with “small amounts of substances that are carefully chosen to be highly unpleasant in taste and hard to remove
but that do not interfere with the intended industrial use”
(Encyclopædia Britannice, 2013). But then again, people
in general, and young people in particular, do not mind
ingesting chemicals, so I guess the versatility and plasticity of booze is not bad news, rather it could be seen as an
ode to the ingenuity of science.

THE GREATEST NIGHT YOU'LL NEVER REMEMBER

A lcohol – the drug genius . I’ve always been amazed by
how much people like to get drunk, and therefore went
on a party trip for two years to find out what the fuss is all
about. I have to admit that it was fun; it was indeed the
best weekends that I do not remember. I had a blast for
two years, but many people enjoy their best weekends for
most of their twenties and thirties. In other words, they
get wasted on weekends for decades. So the question is,
why would they do that to themselves?
Alcohol is a drug genius—it tastes good, it’s filling,
it’s pleasantly intoxicating, it is made by fermenting fruit
or corn (thus, natural), comes in all shapes, tastes and
contents, and in comparison to other drugs, it is widely
available, affordable and cool to consume. Nicotine is also
broadly available, relatively cheap and hip, but it has a
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that make us human. It acts as a depressant on the brain
resulting in the inhibition of cognitive processes and consequently decreasing alertness, awareness, orientation,
and muscular coordination (Encyclopædia Britannice,
2013). Also, alcohol related diseases and injuries, such as
liver cirrhosis, traffic accidents, several types of cancer,
violence, heart diseases, unintentional injuries, poisoning, etc. are “especially fatal for younger age groups and
alcohol is the world’s leading risk factor for death among
males aged 15-59” (WHO, 2011, p. 20).
Inhibition of cognitive processes leads to such decisions as going to a “nachspiel” with a guy you just met;
leaving your purse on a table in a bar and it gets stolen;
driving a car with your best friends – who end up seriously injured when you all crash; sending a text message
to your ex-boyfriend with a nude photo of yourself saying,
“Please love me again”; getting in a fight that ends up with
your nose broken; going home without a coat on a cold
January night, which then puts you in bed for a week with
the flu. The list is endless. Almost everybody has a story
to tell about how much fun they had during the weekend.
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Since I am old enough to be a mother, I will take a risk
and sound like one: what about waking up on Sunday
morning and feeling rested?
Skål and enjoy your Monday!

Judita Johansen går 5. semester på profesjonsprogrammet
i psykologi ved Universitetet i Oslo.

"Alcohol takes away the very abilities
that make us human."

We humans define ourselves as rational beings who
know things better than anything, or anyone, else on the
planet and thus have the right to do whatever we want.
That includes using drugs like alcohol, which is weird,
basically because alcohol takes away the very abilities

ence ?
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Kommunepsykologen jobber i spenningsfeltet mellom individ og
samfunn. Hverdagen er kompleks, uforutsigbar og spennende.

Å JOBBE DER LIVET LEVES

oe av det fineste med å være psykolog er vissheten om at vi finnes fordi samfunnet trenger oss.
Psykologer kan bidra med psykologisk kunnskap på ulike måter, og på mange nivåer i samfunnet.
Psykologer kan for eksempel jobbe i helsetjenestene, utdanningssektoren, barnevernet, stat og forvaltning, eller
i privat og offentlig næringsliv. Jobber du som psykolog i
kommunen jobber du nært der livet leves. Det er inspirerende, morsomt og krevende.
En skole henviser tre gutter i en klasse til utredning for
ADHD. Kommunepsykologen dro til skolen for å undersøke
klassemiljøet først. Elevene har byttet lærer åtte ganger på
seks skoleår og klassekulturen er sårbar. Læreren fremstår
usikker i håndtering av uro, og barna beskriver seg selv
som ”verstinger”. Kan miljøet rundt barna forklare deler
av uroen? Det ble iverksatt tiltak for å forbedre klassemiljøet, og to av guttene responderte svært godt på tiltakene.
Den tredje gutten ble viderehenvist og hadde god effekt av
behandling.

instruks. Rollene er mange og varierte. En stilling kan
bestå av 1/3 behandling, 1/3 undervisning, veiledning og
drøfting med andre faggrupper, og 1/3 utvikling av gode
helsetjenester (systemarbeid).
SINTEFs evaluering av kommunepsykologenes praksis viste at de fleste jobber mest med terapi. Det er forståelig, fordi behovet for terapeuter er stort. En kollega sa det
slik: ”Det er ikke lett å si til Ola og hans familie: ’Nei, jeg
kan ikke hjelpe dere fordi jeg skal jobbe med samarbeid
mellom helsetjenestene’. Som kommunepsykolog kan du
ofte føle deg dratt i begge ender, og da må lederen sette
grenser.
I Skedsmo kommune jobber en av psykologene med å
utvikle det psykiske helsetilbudet. Hun holder kurs i hvordan gjøre best mulige beslutninger, lager rutiner for hvordan informasjon om familier deles, og evaluerer om tjenestene som tilbys hjelper folk. Denne type systemarbeid er det
de fleste psykologer har minst kjennskap med fra studiet.
Rammene i kommunen gjør at du kan være
kreativ, fleksibel og igangsette tiltak raskt. Som behandler kan du velge hvor mye av tiden du skal bruke sammen
med barnet/familien, og hvor mye du skal bruke på arenaene der barnet oppholder seg, for eksempel på å veilede lærere. Det betyr ikke at det er mindre strenge krav
til dokumentasjon og etterrettelighet i kommunen enn i
spesialisthelsetjenesten; de fagetiske retningslinjene og
journalplikt gjelder uansett hvor en psykolog jobber.
Som behandler er det viktig å være observant på om
du selv kan være en opprettholdende faktor til klientens
problem. Det hjelper for eksempel lite å behandle et barn
for angst hvis man heller burde jobbet med å fjerne belastningen som forårsaket angsten.
En gutt på 12 hadde tvangshandlinger i form av ekstreme vaskeritualer og toalettvegring på grunn av basiller.
Kartleggingen viste at foreldrene hadde store konflikter,
læreren var sykemeldt, han ble mobbet på fotballtreningen, og bestevennen skulle flytte. Summen av belastninger
var større enn gutten klarte å takle. Han regulerte følelsene
gjennom tvangshandlinger. Psykologen snakket med foreldrene, sosiallæreren ble støtteperson på skolen, fotball-

B ehandling

I spesialisthelsetjenesten er det mangel på psykologstillinger. Det er
ofte 30-40 søkere til jobber i BUP og DPS, noen ganger
enda flere. Samhandlingsreformen og den nye loven om
kommunale helse- og omsorgstjenester lovfester rett til
hjelp i kommunen. Derfor opprettes nå flere kommunale
stillinger. I 2014 er det øremerket 100 millioner kroner til
nyrekruttering av kommunale psykologer.
I dag er det ca. 600 kommunale psykologer i Norge,
fordelt på 1/3 av kommunene. Av disse jobber cirka 300
i PPT eller barnevernet, resten i de kommunale helsetjenestene. I det følgende vil jeg fortelle om psykologer i helsetjenestene.

Ko m m unen er fre m tidens arbeids p lass

Tekst H E IDI T E S S A ND
Illustrasjon C H RI S T OP H E R W IR S C H ING

Å jobbe der livene leves
2 2014

H va j obber ko m m une p sykologen m ed ? I Fjell kommune
er kommunepsykologene med på implementering av Zippys venner, et forebyggingsprogram som forbedrer sosiale
ferdigheter. I tillegg driver psykologer opplæring i klasseledelse på alle skoler.
Jeg kan ikke uttale meg på vegne av alle kom
munepsykologer, fordi det ikke finnes en felles arbeids-
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Det jeg bruker mest i min
hverdag som kommunepsykolog er grunnleggende akademiske ferdigheter, altså hvordan man forholder seg kritisk og analytisk til informasjon. Ved å sette ulike kilder
opp mot hverandre, falsifisere egne hypoteser, utforske
hvordan fordommer preger det vi observerer, og å være
kritiske til det vi og andre tenker, er sannsynligheten for
riktige beslutninger større. I møte med en kompleks verden trenger vi å stille gode spørsmål. Jeg bruker også mye
utviklings- og normalpsykologi, sosialpsykologi, familiepsykologi og helsepsykologi.
Som psykolog har du et samfunnsoppdrag, og som
kommunepsykolog må du løfte blikket fra individet ut i
det samfunnet du skal virke i. Jeg skulle ønske profesjonsstudiet hadde inneholdt mer om hvordan helsemyndighetene vil at vi skal jobbe, hva som er de viktigste helsepolitiske sakene, hvilken helse- og kunnskapsreform som
gjelder, og hvordan lovverk, forskrifter og veiledere er
med på å styre hvilke arbeidsoppgaver vi prioriterer.
Jeg skulle ønske vi lærte mer om hvor store sosiale
ulikheter det er i helse: at psykisk helse henger sammen
med fattigdom og arbeidsledighet. Jeg skulle ønske vi ble
minnet på Bronfenbrenner og transaksjonsmodellen hver
dag: at mennesker alltid er preget av familieforholdene,
barnehagen, skolen, nettverket, nærmiljøet, byen eller
landsbyen, landet, økonomien og kulturen de lever i. At
verdenen til pasienten er veldig mye større enn terapirommet, og at hvis jeg skal kunne hjelpe og ta klienter på
alvor, så må jeg ta på alvor det livet de lever, og inkludere
konteksten deres.
Jeg skulle ønske vi hadde snakket mer om hvilke arbeidsplasser psykologer har, og hvilke andre roller enn teraH va trengs av ko m p etanse ?

"Som

psykolog har du et samfunnsoppdrag, og
s o m k o m m u n e p s y k o l o g m å d u l ø f t e b l i kk e t f r a
individet ut i det samfunnet du skal virke i."

treneren jobbet med miljøet på treningen, og det ble laget
besøksgrupper for å utvide guttens bekjentskapskrets. Guttens symptomer ble redusert, og i en samtale med psykologen sa gutten at han ikke lenger trengte hjelp fordi situasjonene rundt ham var bedre.
Psykologer driver ulike tiltak mot risikogrupper, for eksempel grupper for barn av
psykisk syke, og psykoedukative kurs som KID og DU.
Mange jobber med veiledning av og drøfting med
andre faggrupper. En av de vanligste og viktigste samarbeidspartnere er helsesøstre. På grunn av lovpålagte oppgaver møter helsesøster nesten alle barn i Norge, og er dermed i posisjon til å fange opp barn som for eksempel har
vanskelige familieforhold. Helsestasjonen har lav terskel
og høy tillit i befolkningen, og er en viktig forebyggingsarena.
En helsesøster har samtaler med en jente på 15 som selvskader og strever hjemme. Helsesøster ber om at psykologen
er med og vurderer alvorlighetsgrad. Det viser seg at problemene hjemme er så store at det fører til en bekymringsmelding til barnevernet. Helsesøster fortsetter samtalene
med jenta som hun har en god relasjon til, og får samtidig
hyppig veiledning og evalueringssamtaler med psykologen.
I veiledning bistår psykologen med å gjøre helhetlige
vurderinger av hvilke risikofaktorer og beskyttende faktorer som finnes i et barns miljø. Det er viktig å løfte fram at
psykiske vansker ofte er normale reaksjoner på store livsbelastninger, slik at man ikke sykeliggjør klienten. Samtidig er den differensialdiagnostiske kompetanse nyttig.
Det er for eksempel ikke uvanlig at en femåring ser spøkelser inni klesskapet, men det er uvanlig for en 16-åring.
I Arendal kommune spør en rektor om kommunepsyko-

logen kan stille på et foreldremøte for nye førsteklasseforeldre. Psykologen forteller om overgang barnehage/skole,
om hvordan man kan oppdage at noen strever psykisk,
og hvordan man kan komme i kontakt med hjelpeapparatet. Fokus er på normalisering og avdramatisering av
barns reaksjoner på overganger i livet.

U ndervisning og veiledning
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Å jobbe på systemnivå betyr for eksempel at du forsøker å forbedre samarbeidet mellom de
som hjelper klientene. Det er viktig å unngå ”flere kokker, mer søl”. Vi må hjelpe de som trenger hjelp, men
også tøyle ekspertrollen, slik at vi ikke gjør folk avhengige av oss. Vi må sikre effektiv kommunikasjon, og at
tjenestene er laget etter standarder som staten har bestemt for å sikre brukernes rettigheter. Det er tilfredsstillende å se hvordan godt systemarbeid kan gi kortere
ventelister, som igjen ofte fører til at brukerne blir mer
fornøyde og at sykefraværet på arbeidsplassen går ned.
På folkehelsenivå er det spennende å bruke folkehelseprofilen, som gir informasjon om hvem som bor
i kommunen, som et styringsverktøy for tiltak. Det er
viktig å rette inn tiltak mot grupper som er i økt risiko
for å utvikle vansker. For eksempel har en kommune
med lav sosioøkonomisk status andre utfordringer enn
et mindre belastet område. Utjevningstiltak er viktig
for å redusere sosiale ulikheter i helse. I Oslo er det for
eksempel en bydel som deler ut fritidsaktivitetskort til
fattige barn.
I Bærum underviser psykologene om psykisk helse på
helseprogrammet for nylig bosatte flyktninger. Temaer
kan være søvn, regulering av tanker og følelser, hvordan
overgangen til nytt land oppleves, og bevisstgjøring rundt
hva de har med seg av erfaringer fra hjemlandet.

Systemarbeid

"Jobben som kommunepsykolog
utfordrer oss til å tenke utenfor
boksen, og gir muligheter for
å påvirke på mange nivåer."

"Rammene i kommunen gjør at du kan
være kreativ, fleksibel og
igangsette tiltak raskt."

peutrollen man må forholde seg til. Hvem samarbeider
vi med, hvordan jobber de andre, og hva er typiske fallgruver det kan være lurt å være forberedt på i møte med
andre faggrupper?
Jeg skulle ønske at vi kunne trent på hvordan vi kan
formidle psykologisk kunnskap til de som ikke er psykologer. Vi burde øvd på hvordan vi kunne si: ”Pasienten
viser lav affekttoleranse og er unnvikende i kontakten”,
på en enklere måte: ”Per synes det er vanskelig å forholde
seg til følelsene sine, og det er ikke så lett å bli kjent med
han”. Det krever trygghet å snakke enkelt, og derfor burde
vi trent på formidling.
Jobben som kommunepsykolog utfordrer oss til å
tenke utenfor boksen, og gir muligheter for å påvirke på
mange nivåer. Spesialisering i samfunns- og allmennpsykologi løfter kompetansen på mange av temaene over,
men den viktigste egenskapen i rollen som kommunepsykolog er din egen nysgjerrighet og evne til å tåle uforutsigbarhet og mange samarbeidspartnere.
Kommunen er en spennende arbeidsplass.
Velkommen!

Heidi Tessand er utdannet psykolog. Hun jobber som kommunepsykolog i Skedsmo kommune i Akershus, og blogger
på nettsidene til Norsk Psykologforening.
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La oss vokse opp
Tekst KJ E R S T I S . L . H A L V OR S E N
Illustrasjoner M A RI A S JÅ F J E LL

La oss vokse opp, bli voksne. Vi to, sammen. Vi lar det gå noen år.
Tar opp lån. Kjøper et hus utenfor byen, enten der du vokste opp eller der jeg vokste opp. Maler det hvitt, pusser opp. Kjøkkenet må byttes
ut, det er helt klart. Det er fort gjort. Sparedusj på badet, på badene.
En hage, med gjerde rundt. En trampoline i hagen. Den kan sees fra luftfoto, vi
viser det til ungene – se, der er huset og hagen vår, med trampoline foran.
La oss abonnere på Morgenbladet. Og Aftenposten, i det minste i helger.
La oss pendle. Forsikre huset, og barna, gå til tannlegen. Mosjonere.
Spare noen kroner her og noen kroner der, men ta oss råd til eksklusiv kaffe, i en presskanne fra Traktøren eller Rafens, en innflyttingsgave fra en venn med god smak.
La oss spise økologisk mat, dra på sydenferier. Ha store bokhyller med tusenvis av dine og mine og våre bøker, barnas bøker.
La oss lese for dem, lære dem alt de trenger å vite.
La oss ta dem med på landet, der bestemor og bestefar bor, la dem leke ute
og med katten, mase om å få hund. Etter en stund gir vi etter, kanskje når
minstemann har holdt rommet sitt ryddig i et halvt år, hehe, den lille rotekoppen, dette har du fortjent, du er stor nok til å passe på en hund nå.
Du kaller hunden opp etter en psykolog du beundrer, jeg sier at det virker nedlatende mot nevnte psykolog, så hunden blir hetende en slags
kortversjon eller en kjælevariant av navnet. La oss ta den med på tur i skogen, le av den når den er glad og tungen flagrer ut av munnen.
La oss gå de samme stiene igjen og igjen, noen ganger med variasjoner.
La oss drikke kaffe fra termos og gå på ski når det faller snø på bakken, ikke raskt
for å gå Birken, men sakte for å se på naturen og nyte den friske luften.
La oss ta kosttilskudd, uten å være fanatiske, unne oss et glass vin eller to på fredagskvelden – la oss begrense oss til det, formaner vi. La
oss se på Skavlan og Nytt på Nytt, men ikke Beat for Beat.
La oss dra på besøk til venner, i en familiebil, en
med firhjulstrekk, du ville den skulle ha manuelt gir så du kjører som regel.
La oss ha med vin eller twist eller blomster, si så godt å se dere, la det
være latter og småprat om løst og fast, komplimenter til kokken, og takk
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for i kveld, la oss ikke la det bli like lenge til neste gang.
La oss krangle om venner eller hus eller rus, du må slutte å røyke, vi blir enige om dette, la meg hjelpe deg hjemover.
La oss dra til Syden, til Gran Canaria, eller kanskje til en storby som Paris, med
eller uten barn – det er spørsmålet, vil jo gjerne lære dem ett og annet om byer
og metro og kulturhistorie, men det er viktig å pleie forholdet også. La oss få
barnevakt, dra alene, tenke at det vil bli som i tjueåra, men det stemmer ikke,
det er annerledes og vi snakker om dette, men begge er enige om at det er hyggelig nå også, minst like hyggelig kanskje, vel og merke på en litt annen måte.
Vi fryser og holder hender, de er mer rynkete enn de pleide, kanskje er de
tykkere også, jeg har lagt på meg, du er tynnere. Ringen føles trangere rundt
fingeren og jeg spør deg om du angrer, og du sier vel, svelger, noen ganger.
La oss skilles, ikke med skrik og smelling med dører, men i en ubehagelig gnagende stillhet, i fornuft, fordi det er best slik.
La oss dele på en rettferdig måte, ha barna annenhver helg og
høytid, la oss ikke konkurrere om dem og hvem som lager best
mat eller gir best gaver eller lar dem være oppe lengst.
La oss kommunisere på en ålreit måte, fordi vi har
lest i en bok at det er slik det skal gjøres.
På et tidspunkt, sier jeg, vurderte jeg om du var mannen jeg ville tilbringe livet mitt med, men jeg burde heller ha vurdert om du var
mannen jeg ville at mine fremtidige barn skulle tilbringe hver onsdag ettermiddag og annenhver helg med. Ingen av oss ler.
Le da, sier jeg.
Voks opp, sier du.

Kjersti S. L. Halvorsen går 2. semester på profesjonsprogrammet i psykologi ved Universitetet i Oslo.
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Det finnes en rekke studentforeninger på Psykologisk
Institutt – hvorfor ikke bli
med i en forening eller to?
Som ny student kan det
være vanskelig å orientere
seg i foreningsfloraen på
instituttet. Men fortvil ikke,
Speilvendt hjelper deg på
veien.

Bli med!
Interessert i psykologi? Liker du å skrive eller korrekturlese, illustrere, fotografere eller lage layout?

Hva drømte du
om å bli da du

Synes du det er gøy å arrangere lanseringsfester? Er du god på økonomi, PR eller web? Har du lyst

HVa liker du

HVORDAN VIL DU

best å gjøre

FORSØKE Å REDDE

en fredags-

VERDEN?

var liten?

kveld?

til å tilbringe tid med noen av de engasjerte og interesserte studentene ved Psykologisk Institutt?
A

Journalist

Ved å skrive opplysende, engasjerende tekster som
kan inspirere mennesker til å ta fatt på verdens
utfordringer

Diskutere grammatikk og språklige unoter
med stor entusiasme

B

Sanger

Ved å synge for fred

Spise kokosboller

C

Partyløve

Ved å arrangere superhippe fester der alt fra
psykologistudenter til IFI-studenter er velkomne

Feste, drikke, danse og kline

D

Prest

Ved å spørre Gud om hjelp

Diskutere tro og tvil

E

Skuespiller

Ved å få folk til å le

Le hysterisk av dårlige vitser med en gjeng
andre psykologistudenter med like sær humor som deg.

petanse eller erfaring fra før.

F

Friidrettsutøver

Ved å vinne Holmenkollstafetten

Ta en deilig løpetur i Nordmarka

Vi gleder oss til å ha deg med på laget!

G

Bistandsarbeider

Ved å selge kaker til inntekt for gode formål

Klippe låser på ubetalte skap på PSI med en
enorm avbitertang

H

Fotballspiller

Ved å spille på et idrettslag der alle er velkomne,
talent eller ei

Spille fotball

I

Bedriftsleder

Ved å rekruttere de beste søkerne til de viktigste
jobbene

Utføre en personlighetstest på noen

J

Event-maker

Ved å skape kontakt mellom bedrifter og studenter

Bestille pizza og gjøre research på mine karrieremuligheter

K

Redaktør

Ved å få andre til å skrive opplysende, engasjerende
tekster som kan inspirere mennesker til å ta fatt på
verdens utfordringer

L

Politiker

Hvis svaret på ett av disse spørsmålene er ja, bør du bli med i Speilvendt!
Som redaksjonsmedlem deltar du på ukentlige redaksjonsmøter hvor du følger prosessen
fra idé til bladet du nå holder i hendene. Som medlem får du løpende oppdateringer om frister og
hva vi til enhver tid trenger hjelp til, slik at du kan hive deg med når du har tid.
Vi søker psykologistudenter fra alle retninger og semestre, og du trenger ingen spesiell kom-

f ø l g m e d p å s p eilvendt . no , e l l e r v å r faceb o o k s i d e f o r i n f o r m as j o n
o m h ø ste n s r e k r u tte r i n g s m ø te , E LL E R ta k o n ta k t m e d r e d a k s j o n e n .
E - P O S T r e d a k s j o n e n @ s p e i l ve n d t . n o
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Ved å legge til rette for en god psykologiutdannelse

Korrekturlese tekster

Drøfte studieprogrammet i psykologi
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Psykologitidsskriftet Speilvendt

Psykologikoret Kling Kokos

Speilvendt er husets kuleste forening, bestående av PSIs klokeste,
hippeste og morsomste studenter.
Redaksjonen møtes ukentlig for å
skape et kreativt, interessant og lekkert psykologitidsskrift med brodd
i. Dessuten er vi (helt objektivt)
innmari ålreite folk, som det er en
fryd å bli kjent med.

Kling Kokos er Blinderns koseligste kor, med et mildt sagt allsidig
repertoar. De er en frimodig og
sammensveiset gjeng, som, i
tillegg til å synge sammen, gjerne
drar på hytteturer og andre
sosiale sammenkomster i lag.
Kokosbollene er alltid med.
www.facebook.com/klingkokos

www.speilvendt.no

Festforeningen Insomnia

Emmaus

Psyko innefotball

PsychAid

Psyko innefotball er for alle
psykologistudenter med venner,
og drives av en svært sympatisk
ildsjel som forsøker å dra i gang
treninger hver eneste uke. Disse
blir dessverre ofte avlyst på
grunn av dårlig oppmøte, men de
treningene som blir noe av, skal
visstnok være legendariske.

PsychAid er psykologistudentenes
hjelpeaksjon. De har hvert år en
innsamlingsaksjon til et formål som
arbeider for å fremme psykisk helse,
og benytter blant annet bøssebæring, kakesalg og skaputleie på
PSI som inntektskilder. På tross av
sitt uskyldige ytre, er det dessuten
PsychAid som klipper skaplåsen din
hvis du ikke har betalt.

Søk opp gruppen ”Psyko Innefotball for

www.psychaid.no

alle” på Facebook

Forening for organisasjonsp-

Startskuddet

sykologi

Hvis du skulle ønske russetiden og
fadderukene varte evig, er Insomnia
foreningen for deg. De lager crazy
temafester over en lav sko, og sier
aldri nei til en øl eller ti på Chateau
Neuf.
www.facebook.com/festinsomnia

Emmaus beskriver seg selv
som en undrende organisasjon
som vil skape en møteplass for
skjæringspunktet mellom kristen
tro og psykologi. De arrangerer
konferanser, fagseminarer,
sosiale sammenkomster og trosfellesskap for nysgjerrige sjeler.
www.emmaus.org

Startskuddet arrangerer karrieredag på PSI en gang i året, der de
inviterer en rekke bedrifter til å
holde foredrag og stands. Målet
er å øke kontakten mellom studenter og bedrifter. Startskuddet
er helt rå på PR, og har lekre lilla
uniformer som noen hver kan bli
misunnelige på.

FOP er en forening for deg med
interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi. De arrangerer workshops, bedriftsbesøk, foredrag og
sosiale arrangementer – og de vinner utvilsomt konkurransen med de
andre foreningene om best servering på eventene sine (les: sushi).
www.fop.no

Revygruppen Morrari

www.facebook.com/karrieredagenPSI

Psykologforeningens disipler

Programutvalget, Programrådet
Tidsskriftet Impuls

Morrari er tidenes mest sjarmerende
revygruppe, bestående av PSIs morsomste, men også særeste studenter. De
er en varm og inkluderende gjeng som
møtes ukentlig gjennom året, og setter
opp selveste psykologirevyen i løpet av
vårsemesteret – premiere og siste forestilling nøyaktig samtidig.
www.facebook.com/psykologirevyen

Psykologforeningens disipler er instituttets raskeste jenter og kvikkeste
gutter. De hevder at alle kan være med
å løpe, men så godt som de gjør det i
Holmenkollstafetten, er det åpenbart
at foreningen passer best for deg som
allerede er en skikkelig friskus. Men
ikke-friskuser, fortvil ikke: Ukentlige
løpeturer med PSIs egen løpegud, kan
gjøre underverker for de fleste.
Finn gruppen ”Psykologforeningens disipler” på Facebook

eller Fagutvalget

Impuls er Nordens eldste psykologitidsskrift, og det mest ”seriøse” av
de to studentdrevne tidsskriftene på
PSI. De samler inn tekster fra ulike
fagpersoner, og sender til sine abonnenter tre ganger i året. Her snakker
vi avansert lesning; et blad du kan ta
med deg på lesesalen.
www.tidsskriftetimpuls.no

Programutvalget (PU), Programrådet
(PR) og Fagutvalget (FU) er utvalgene
som ingen egentlig vet forskjell på
(kanskje med unntak av de som er
med i dem). En enkel oversettelse er
å kalle dem husets elevråd. Så, har du
en fighter eller enn retoriker inne i deg
- start som tillitsvalgt, og du kan være
med å forme studieprogrammet ditt!

Fikk du flest av alt?
Fortvil ikke, prøv engasje-

www.sv.uio.no/psi/livet-rundtstudiene/fagutvalg/

mentet ditt flere steder, for
det er ingen skam å snu.
Studenter, foren eder!
2 2014
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LONDON
Tenk deg at et hav av billigbilletter legges ut for salg. Du
vil bort, men ikke for langt. To timers flytur for 299,- høres
ut som en god deal, du kommer deg til London. Musikkens by, hvor sport står sterkt, museene er mange og
shoppinggatene endeløse. Samtidig er kulturen påfallende lik vår egen, med et språk du sannsynligvis mestrer
nesten som ditt eget. Å leve på et studentbudsjett kan
også her være en utfordring, men så lenge du vet hvor
du skal lete, finnes utallige rabatter og gratisinnganger
så lenge du har et studiebevis i lommeboken. For en
femtilapp kan du for eksempel få med deg en forestilling i den vakkert rekonstruerte Shakespeares Globe,
og hver tirsdag settes det opp kinoforestillinger til
halv pris i det gamle teateret Coronet i Notting Hill.
Kun et steinkast unna Oxford Circus, knutepunktet som
forener to av byens mest populære handlegater, ligger
University of Westminster. Et perfekt utgangspunkt for en
utvekslingsstudent som vil oppleve mest mulig av byen
etter skoletid. Til tross for et omfattende undergrunnsnettverk som på mesterlig vis (vel, se bort fra den siste
tidens serie av streiker) forbinder de fleste av Londons
32 bydeler, kan man like gjerne ta bena fatt og på samme
tid få sett seg rundt. Fra Oxford Circus er veien kort til
Hyde Park, Soho, Leicester Square og Covent Garden.
Befinner man seg i den travle folkemengden i et av disse
områdene en lørdag formiddag, kan man overhøre
samtaler på norsk og engelsk om hverandre, i tillegg til en
rekke andre språk så klart. Av Londons over åtte millioner
innbyggerne, tilhører 32 prosent minoritetsgrupper. Totalt
snakkes mer enn 300 ulike språk, et mangfold som gjenspeiles blant studentene ved University of Westminster.
Om jeg i det hele tatt hadde en forventning om å tilegne
meg en perfekt britisk aksent i løpet av oppholdet, husker
jeg ikke. Men jeg ble overrasket over å oppdage at mindre
enn halvparten av studentene ved University of Westmin-

R eisebrev
FRA H a n n e V E ST B Ø

ster har engelsk som førstespråk. Om det er grunnen til
at min britiske aksent lot vente på seg, skal jeg ikke si for
sikkert. Men omgitt av et sammensurium av diverse aksenter, slo jeg meg raskt til ro med at innhold er viktigere
enn talemåte, og at en norsk-engelsk intonasjon på ingen
måte er et hinder for kommunikasjon. Snarere tvert imot.
Mange engelskmenn finner denne ”aksenten” eksotisk.
Språk skulle vise seg å være et sentralt tema i psykologifagene jeg tok ved universitetet. Mens fokuset i
utviklingspsykologi dreide seg om hvordan vi en gang i
tiden skilte oss fra våre forfedre i aperekken og begynte å
snakke, bar sosialpsykologien preg av en diskursanalytisk
tilnærming til studiet av sosial atferd. I løpet av de siste
ET STUDENTDREVET PSYKOLOGITIDSSKRIFT
to tiårene har sosialpsykologien særlig i Storbritannia,
vært vitne til framkomsten av en rekke kritiske tilnærminger til de tradisjonelle teoriene innen feltet. Mens de
tradisjonelle teoriene typisk har behandlet språk som et
nøytralt medium som reflekterer underliggende atferd,
argumenterer den diskursanalytiske tilnærming for at
vi gjennom bruk av språket konstruerer det vi oppfatter som etablerte sannheter. Denne tilnærmingen som
også kalles diskursiv psykologi, er som navnet tilsier,
opptatt av å studere diskursene som blir tatt i bruk i
dagligdagse interaksjoner. I praksis bruker vi språket vårt
til å utføre handlinger ved at vi argumenter, forhandler,
overbeviser og kritiserer. Ut fra et slikt perspektiv blir
språket i seg selv selve nøkkelen til å forstå sosial atferd.
Selv tilegnet jeg meg aldri noen britisk aksent, men
jeg vendte til gjengjeld hjem fra London rik på opplevelser, nye bekjentskaper og en annerledes oppfatning av språk som en form for sosial atferd.

Hanne Vestbø går 7. semester på profesjonsprogrammet
i psykologi ved Universitetet i Oslo, og var på utveksling
til Westminster-universitetet i London høsten 2013.
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T H E C O N J U N C T I O N FA L L A C Y

Linda er 31 år, singel, utadvendt og svært intelligent. Hun har en grad innen filosofi, og som student var hun meget engasjert i områder som diskriminering og sosial urettferdig-het. Hun deltok
også i antikjernevåpendemonstrasjoner.
Hva er mest sannsynlig?
1) Linda er bankfunksjonær.
2) Linda er bankfunksjonær, og hun er aktiv i
feministbevegelsen.

Svarte du alternativ 2, gjør du som majoriteten av de spurte, og faller i ”konjunksjonsfella” (the conjunction fallacy).
Sannsynligheten for at to ting forekommer samtidig (som at Linda er både bankfunksjonær
og feminist på én gang), er alltid mindre enn at bare én ting forekommer (som at Linda kun er
bankfunksjonær). Tversky og Kahneman (1982) hevder at vi svarer feil fordi beskrivelsen av Linda ”passer” bedre til alternativ 2 – selv om alternativ 2 matematisk er mindre sannsynlig enn 1.
Riktig svar er altså alternativ 1. Svarte du riktig, er du enten fantastisk smart eller mer sannsynlig; du har fulgt med i innføringen til kognitiv psykolo-

Speilvendt er et tidsskrift drevet av studenter ved Psykologisk Institutt, UiO.
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