
4 5

Rapport fra ISPS sin 22. inter-
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(...)
Nothing you can make that can’t be made
No one you can save that can’t be saved
Nothing you can do but you can learn to 
be you in time
(…)
All you need is love
(…)
Love is all you need

                                 The Beatles

Innledning
ISPS-konferansen fant sted i Liver-
pool, et valfartssted for alle oss som 
fikk Lennon og McCarthys låter inn 
med morsmelken. Byen har selvsagt  
en lengre historie enn  tilbake til mer-
seybeat-æraen og musikk-klubben 
The Caverns storhetstid. Blant annet 
som en av hovedhavnene for import 
av (tyv)gods fra koloniene og eksport 
av produkter fra den tidlige industri-
nasjonen England. Andre verdens-
krig gjorde en utbombet katedral til 
et minnesmerke for ettertiden over 
krigens meningsløshet. Tittelen på 

kongressen var «Making real change 
happen». Altså hvordan få til virke-
lig endring i psykisk helsearbeid ved 
psykoser. 

I nyere tid har National Mental Health 
Services blitt et ideologisk om ikke 
akkurat praktisk fyrtårn for psykisk 
helsearbeid. Kongressen omhandlet 
både forskningsbaserte anbefalinger 
innen evidensbasert behandling og  
dypere forståelse av problemer knyt-
tet til implementering av disse. Blant 
annet den vedvarende mangelen 
på varige og gode relasjoner i stan-
dard psykisk helsearbeid. Brukernes 
stemme var også på plass for å bringe 
forskere og klinikere ned på jorden 
igjen, ved å minne om gapet mel-
lom idealer og realiteter og verdien 
av inklusjon, lytting og dialog. Kort 
sagt den helende kraften i det hver-
dagslige og banale ved kjærligheten 
mellom mennesker, slik Beatles og 
senere eks-beatlere sang så mye 
om: Fra De blå styggingenes forsøk 
på å utslette gleden og det fargerike 
mangfoldet som sersjant Peppers 
hjerteklubbband prøvde å spre i ver-
den, til Lennons drømmer om en 
bedre verden på Imagine. For: «Vi vil 

«ALL YOU NEED IS LOVE» 
Om kampen for å skape helende 
relasjoner i psykisk helsearbeid
av Leif Jonny Mandelid
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alle fortsette å lyse, som stjernene, 
månen og solen» , som Plastic Ono 
Band synger så vakkert! Her snakker 
vi ikke om kjærligheten som et grådig 
og begjærlig eros, men som agape 
og caritas. Guds kjærlighet for dem 
som ser den slik eller solidaritet for 
den slik. Eller begge deler. For kjær-
ligheten er gene-røs, rommende og 
forenende. Større enn snevre ideolo-
gier og sannheter.

Tidlig intervensjon
Jan Olav Johannessen åpnet konfe-
ransen med et innlegg om nyere tren-
der i tidlig intervensjon. Psykoser er 
de unges helseutfordring fremfor alle. 
Uten tidlig oppdagelse og behandling 
vil for mange blir tidlig uføretrygdet, 
og samfunnet taper produksjonskraft. 
De fleste debuterer ved 20 års alder  
etter rundt fem år med risikotegn. 
Tiltak bør følgelig settes inn allerede i 
puberteten. Da er nervesystemet mer 
fleksibelt og påvirkbart i positiv retning 
gjennom sosialisering i vekstfrem-
mende relasjoner. Da kan mange opp- 
leve å bli friske eller betydelig bedret, 
noen ganger uten medisin. Mentale 
lidelser kan ses som dimensjonalt 
forskjellig fra såkalt normal men-
tal fungering. De bunner ofte i rela- 
sjonelle problemer og kan konstrueres 
som psykososiale utviklingsforstyr-
relser enn som sykdom i streng for-
stand. Sammenhenger mellom kropp 
og psyke viser seg også som over-
produksjon av stresshormoner. Disse 
angriper i neste omgang immun- 

forsvaret, som igjen angriper seg 
selv. En prøver å forstå hvordan slike 
stressutløste prosesser kan bidra til 
alvorlig psykisk lidelse. Johannessen 
avsluttet med å skissere hovedtema 
i kongressen: Arbeid på politisk nivå, 
tidlig intervensjon, familiearbeid,  
brukermedvirkning og terapi.

Kunsten å skape dyp og  
varig endring
Rachel Waddingham fra England  
snakket om de små tingene som ikke 
er så små likevel når det kommer til 
stykket. Hun er knyttet til en åpen  
dialog klinikk for stemmehørere. Hun 
definerte seg som en aktivist med 
mange hatter på seg. En overlever fra 
psykiatrien, bruker, hjelper og tera-
peut. Hun sa treffende at «dersom jeg 
bar alle merkelappene mine, ville dere 
ikke sett meg!». Hun presenterte en 
rekke forhold som bør endres for at 
livet skal bli bedre for personer med 
psykiske lidelser: På samfunnsplan 
trenger vi å motarbeide fordommer, 
diskriminering, intoleranse, utbytting 
og fragmentering. Folk «faller» ikke 
ned i fattigdomshull. De blir dyttet 
nedi! Folk blir systematisk utsatt for 
«crazy-making» gjennom motstri-
dende signaler: Vær vakker ut fra 
snevre idealer utad, men elsk også 
deg selv innvendig! 

Waddingham var også usikker på om 
forskning til syvende og sist fører til 
nødvendig endring. Det ble nærmest 
et mantra for resten av kongressen. 
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Mental helse-systemet må også en-
dres. Medikaliseringen av mennes-
kelig lidelse må opp-høre. Inhumane 
prosedyrer under dekke av å være 
behandling like så. Tilgjengeligheten 
til god psykoterapi bør bedres og me-
darbeidere i psykisk helsearbeid må 
få tid til å gjøre jobben sin på en god 
måte. Hun kommenterte på mange 
iboende problemer ved psykologiske 
terapier. Hva med valg-muligheten 
med mindre du har mye penger? Hva 
med dem som defineres som «for 
syk» til å få terapi og hvor terapi be-
grenses til medisin uten at en går for 
«dypt» inn i relasjon og oppfølging 
over tid? Hvordan hindre misbruk av 
terapeutens makt? Hvordan prøve å 
endre på det etablerte uten å bli kalt 
«psykotisk»? Hvordan gjøre det mulig 
for pasienten å klage når pasienten er 
redd for å klage? Hvordan forhindre at 
psykoterapeutiske metoder og teknik-
ker blir brukt til torturinstrumenter? 

Mye av svaret ligger i å bli mer opp-
merksom på mulig skade vi kan påføre 
brukerne. Vi bør tilby kontakt, person-
lig rom, mulighet for å bli forstått, frihet 
og autonomi. Te og scrabble kan være 
en virksom intervensjon. Mulighet 
til å snakke som et barn om kaos. 
Terapeuten bør ikke bryte relasjonen 
selv om pasienten er «umulig». Unngå 
opplevelser av relasjonsbrudd. Hun 
delte sine opplevelser som pasient. 
Det var viktig for henne å unngå å 
bli misbrukt, å bli et objekt. Men hun 
opplevde at hennes opplevelse av å 

være et individ ble stjålet fra henne, 
uten at hun visste at den ble stjålet. 
Hun ble fragmentert. Så ut som et 
menneske utad, men følte seg som et 
monster innvendig. Brøt sammen og 
følte seg overvåket av skjulte kamera. 

I psykiatrien ble hun møtt med venn-
lighet, men ble nektet sin egen realitet.
Stemmene hun hørte ble definert som 
vrangforestillinger. Hun godtok merke-
lappene som ble hengt på henne fordi 
hun ikke visste at hun hadde et selv 
å leve. Merkelapper som smeltet sam-
men med mishandlingen hun opplev-
de som barn. Men så fikk hun kontakt 
med et stemmehøringsnettverk. Hun 
fant mennesker, interesse og nys-
gjerrighet. Gjenoppdaget musikken. 
Begynte å føle seg levende og men-
neskelig igjen. Opplevde mestring 
og mening. Ble i stand til å leve med 
stemmene. Begynte i en terapi hvor 
hun opplevde gjensidig oppmerksom-
het. En relasjon hvor hun følte seg 
som en likemann, som å være en kol-
lega. Hun så tydeligere hva forvirring 
og problemer i terapi kan dreie seg 
om: Vissheten vi tillater oss å snakke 
om andre menneskers opplevelser 
med når vi dekoder stemmer og finner 
mening i dem. Formulering av en teori 
basert på noe personen selv ikke har 
sagt. Men menneskelig opplevelse er 
ikke et bilde som kan fortolkes ut fra 
et enkelt perspektiv. Terapeuter som 
gjør det har makt til å definere henne. 
Konstruere en historie om henne og 
dytte den på henne. Altså bokstavelig 
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talt stjele selvet hennes. Selv om slike 
definisjoner bare er idéer, kan de sn-
akkes om som om de er sannheter. 
Motgiften til dette er dyp ydmykhet, 
en følelse av å ikke vite hva som 
foregår i en annen person. Dette er i 
samsvar med at forståelse ikke kom-
mer fra isolerte individ , men skapes 
i det mellommenneskelige rom. Det 
er et problem at vi tar snarveier med 
språket, noe som skaper kortslutnin-
ger fordi vi ikke tar oss tid. Vi slutter 
å være usikre og begynner å føle oss 
«sikre». Hvordan holde ut usikkerhet 
uten å vite? Hvordan slutte å definere 
andre?  

Vi må bryte ut av trygghetssirkelen, 
men det er vanskelig fordi vi også 
trenger trygge rom og tilhørighet. Men 
vi kan bli bedre mennesker og tera-
peuter ved å ikke tilbringe så mye tid 
sammen med allierte, men utsette oss 
for folk som ser annerledes på ting  
eller kritiserer oss. Det er smerte-
fullt og utfordrer meg, bringer meg ut 
av balanse. Får meg til å tenke på å  
endre noe i meg selv. Vi trenger både 
støtte og utfordringer. Være åpne og 
våge å ikke vite. Bli inspirert gjennom 
uenighet. Unngå å bli fastlåst i kate-
goriserende systemer og praktisere 
introspeksjon, som er den delen du 
kan ha kontroll over. På spørsmål fra 
salen etter foredraget sa hun blant 
annet at for å overleve trengte hun å 
møte mennesker som lyttet til hennes 
historie. Som erstattet kategorier og 
diagnoser med historier.

Sette relasjoner i sentrum for 
psykisk helsearbeid
Matthias Schwannauer fra Skottland 
innledet denne sesjonen med tanker 
rundt utviklingsprosesser hos ung-
dom med risikotegn på psykose. 
Disse er viktig å være klar over for å 
få en formening om hvordan unge kan 
tenkes å reagere i møtet med psykisk 
helsevern. Et hierarkisk helsevern 
dominert av utredning og sjekklister. 
Dette gjør det vanskelig for de unge 
å finne tilknytningspunkter i systemet. 
En ser ofte en type overfladisk comp-
liance som kan undergrave utvikling 
av autonomi. Dette står i motset-
ning til politisk korrekte talemåter og  
modeller for recovery og myndig-
gjøring. Fremveksten av psykosen er 
ofte langsom og preget av uspesifikke 
symptomer. Gjerne forbundet med 
utviklingskriser som kan være kilder 
til psykiske vansker eller utvikling. 
Løsingen av disse får betydning for 
senere relasjoner til en selv og andre.

Han refererte til en studie av Gumley 
og kolleger hvor de fant at unngåelse 
av tilknytning var forbundet med svik-
tende engasjement i behandling, økt 
hospitalisering, mellomenneskelige 
problemer, senere recoveryprosess, 
dårligere mestring, mindre mentalise- 
ring og alvorligere symptomer. Samme 
studie viste også at hvordan pasien-
tene presenterer sine nære relasjoner 
og hvordan de balanserer sine behov 
for autonomi og tilknytning kan si noe 
om bedringsprosessen. Pasienter 
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med trygg tilknytning viste liten 
bedring fra positive symptomer, men 
betydelig bedring fra negative symp-
tomer. Ut fra slike funn kan en se på 
relasjoner som en bærebjelke i reco- 
very. Den mellomennskelige kon-
teksten er et medium for konstruks-
jon av mening. Mellommenneskelig 
støtte synes viktigere enn symptom-
lette. Målet for intervensjoner bør 
være reparasjon av sosiale brudd 
hos pasienter med unnvikende tilknyt-
ningsmønstre. Følgelig bør unge med 
risikotegn på utvikling av psykose 
tilbys oppfølging som innebærer en 
trygg havn, en sikker base og mulighet 
til å regulere avstand til og fra stabile 
støttespillere over tid. Jeg tillater meg, 
på bakgrunn av Schwannauers inn-
legg, å rope et personlig varsko mot 
et behandlingsapparat som har lang 
tids oppfølging som salderingspost og 
følgelig et næmest fobisk forhold til alt 
som smaker av tilknytning eller avhen-
gighetsforhold mellom pasient og 
terapeut. Tilknytning og avhengighet 
over tid er en forutsetning for men-
neskelig utvikling og en nødvendig 
mellomstasjon på veien fra patologisk 
selvtilstrekkelighet til modnere former 
for avhengighet ved alvorlig psykisk 
lidelse.

En annen skotte, Alice Thomson, 
presenterte studier av sammenhen-
gen mellom tilknytning, mentalise-
ring og henholdsvis hjelpsøking eller  
sosial tilbaketrekning. Utrygge tilknyt-
ningsmønstre i barndom og opp- 

vekst synes ofte relatert til senere 
utvikling av både sosial tilbaketrek-
ning og psykose. Ifølge Fonagy og 
Target (2006) utvikles både men-
talisering og affektregulering gjen-
nom samhandling med sensitive og 
speilende omsorgsfigurer. Samtidig 
ses vansker med både mentalise-
ring og affektregulering ved psykose. 
Mentaliseringsvansker er særlig for-
bundet med negative symptomer og 
sosial tilbaketrekning. Thomson fant 
i sin studie at noe hun kalte «tanke- 
undertrykking» (thought suppres-
sion) som er en mediator mellom 
utrygg tilknytning og anhedoni ved 
psykoser. Anhedoni betyr sviktende 
evne til å oppleve positive følelser  
eller lyst. Anhedoni ses ofte ved nega-
tive symptomer ved psykose, i tillegg 
til for eksempel svikt i nysgjerrighet,  
interesse og initiativ. På bakgrunn av 
dette anbefalte Thomson mer fokus 
på anhedoni og negative symptomer 
hos hjelpsøkende individer. Hva 
hun spesifikt tekte på med denne  
anbefalingen syntes noe uklart. Vi 
kan tenke oss at negative symptomer 
i seg selv er et hinder for å søke hjelp. 
Vi kan også tenke oss det er viktig å 
prøve å vekke tygghet og intresse hos 
unge som faktisk søker hjelp. Da må vi 
prøve å treffe de unge hjemme der de 
er og ikke være for styrt av vår egen 
agenda.  Dette synes viktig for både å 
etablere, holde på og reparere brudd i 
kontakten.
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«Tilknytning og 
avhengighet over 

tid er en forut- 
setning for 

menneskelig 
utvikling...» 
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I Edinburgh har en vært opptatt av 
hvordan man kan bedre resultatene for 
unge som søker hjelp. Hvordan forsk- 
ning på området kan brukes i klinisk 
arbeid. De oppdaget et felles pro-
blem i et helsevesen som la opp til 
minimal samhandling. Hvor kontakten  
reduseres til medisinering på bekost-
ning av annen og utvidet samhand-
ling som kunne være terapeutisk. De 
så behov for å fokusere mer på det  
sosiales betydning for en recovery-
prosess som har stoppet opp. Det blir 
da viktig å forstå mer av hvordan ung-
dommen faktisk tilpasser seg uvanlige 
opplevelser og sosial tilbaketrekking. 

Hva hemmer utvikling av en relasjon 
mellom hjelpsøker og hjelper? Hva kan 
fremme en bedre relasjon, slik at den 
unge kan finne andre måter å mestre 
overveldende indre opplevelser? En 
forsiktig og gradvis opptrapping av 
kontakten synes gunstig. Det er vik-
tig å lete etter områder som den unge 
har glede og interesse av. Kognitiv 
terapi kan være mer belastende enn 
terapeutisk på dette stadiet. Det synes 
bedre å understøtte alle former for  
sosial kontakt og jobbe med eventuell 
økende mellommenneskelig trussel 
der. Selvbiografisk hukommelse er 
sentral i ungdommens selvregulering 
og selvvalgte relasjoner kan danne 
grunnlag for mentalisering. Det synes 
derfor viktig å arbeide med den unges 
videre sosiale nettverk. Hva menes 
så med mentalisering? Det dreier seg 
om hjelp til å se seg selv fra utsiden 

og den andre fra innsiden. Å forstå  
andres sinn og å forstå misforståelser. 
Det innebærer også å forstå virknin-
gen av egne følelser på andres følel-
ser og andres på mine. Det kan gjøres 
i relasjoner den unge selv foretrek-
ker, men med ryggstøtte hos en tera-
peut. Likeledes å kontinuerlig bygge 
ut og omkonstruere  en fortelling om 
seg selv og andre med stadig nye  
detaljer. Bygge opp en selvforståelse. 
I denne prosessen kan terapeuten  
eller støttespilleren også være en 
modell for den unge ved å synlig-
gjøre sin egen måte å tenke på. Det 
kan være hensiktsmessig å prøve å få 
den unge og støttespillerne til å tenke 
sammen som et team.

Hva viser evidensen med henblikk 
på fremtidig psykisk helsevern?
Jim van Os fra Nederland gikk gjen-
nom en rekke ulike perspektiver på 
forståelse og behandling av alvor-
lige psykiske lidelser. Han trakk frem 
synspunkter både innenfra og fra 
utsiden av systemet. Det generelle 
inntrykket er et dysfunksjonelt sys-
tem som ikke leverer den nødvendige 
kvaliteten på tjenestene. Han brukte 
begrepet «systemmeningsløshet» 
(system meaninglessness). Det vil si 
et psykisk helsevern som er et  sys-
tem på utsiden av resten av livet og 
samfunnet, og som av den grunn også 
skaper problemer. Psykisk helsevern 
bør være bedre integrert i sosiale tje-
nester. En bør gi mer rom for relasjo- 
ner, det å ikke vite sikkert og 
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historiefortelling. Recovery gjennom 
det å bygge opp igjen seg selv gjen-
nom en endret fortelling. Tilnærminger 
basert på flere disipliner enn medisin 
og psykologi: For eksempel bruker-
efaringer, filosofi, antroplologi og  
sosiologi. Snakker vi for eksempel om 
psykose eller en åndelig krise? 

Systemer med fokus på medisinsk  
recovery og personlig recovery  
snakker ulike språk. Det første om 
symptomer og problemer, det andre  
om signaler og dilemma. Det blir der-
for viktig å forene sykdomsmodellen 
og et personlig recoveryspråk i frem-
tiden. Kropp og sinn bør betraktes 
som en udelelig helhet forankret i 
relasjoner. En bør vektlegge delte 
beslutningsprosesser i behandling. 
Van Os spurte hvor mange klinikker 
det er som i dag tilbyr en slik tilnær-
ming til psykiske helseproblemer.

Forskning viser svært ulike forløp når 
effekten av klinisk og personlig reco-
very sammenliknes. Klinisk recovery 
med fokus på symptomdemping viser 
lite økt mestring over tid. Personlig 
recovery viser derimot økt opplevelse 
av mening, handlekraft og mestring. 
Personer med psykiske lidelser 
trenger begge deler. Jeg vil her vise 
til Arnhild Lauvengs (2016) artikkel om 
ulike konsekvenser for like brukere av 
å bli definert som henholdsvis pasient 
eller elev. De med pasientstatus i en 
klinikk opplevde stagnasjon og dårlige 
fremtidsutsikter. De med elevstatus på 

en skole opplevde personlig vekst og 
håp for fremtiden.    

Evidensbasert behandling må proble-
matiseres. Mye av det vi kaller pla-
cebo er også helende faktorer. 
Forskning viser at en varm atmosfære 
rundt behandlingen gir bedre tilfisk-
ning enn kjølige tekniske prosedyrer. 
Andre forhold ved relasjonen som  
empati og lytting også. Men da snakker 
vi om åpen og ikke instrumentell lyt-
ting. Kort sagt oppnås bedre resultater 
med en god enn med en dårlig relas-
jon, selv om de samme spesifikke tera- 
peutiske agentene eller teknikkene 
brukes. Den gamle «dodofugl-effek-
ten» blir stadig bekreftet (Mandelid, 
2007). Det er altså viktig hvordan 
medisin foreskrives og psykoterapi 
praktiseres. (Jeg vil her skyte inn 
at de siste tjue årene har dessuten  
nevrosvitenskapene gjort det mulig for 
oss ikke bare å dokumentere at rela-
sjonen i seg selv  er en vesentlig tera-
peutisk faktor, men også hvordan den 
er det (Schore, 2012)). Likeledes ser 
vi at retningslinjer for gjennomsnitts-
pasienter baseres på en statistisk fik-
sjon og langt fra behøver å fungere 
for enkeltpasienter. Vi ser også at 
ulike pasienter med samme diagnose  
responderer på ulike typer behand-
ling. Dette punktet i Van Os sitt inn-
legg kan jeg for min del ikke få under-
streket nok. Vi må ikke glemme at 
personer med bestemte typer psykia-
triske diagnoser er like forskjellige seg 
imellom som alle andre mennesker. 
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Når et menneske vi kjenner forteller 
oss at hun er deprimert oppfatter vi 
henne ikke automatisk som en kloning 
av alle andre som er deprimerte. Hun 
har dessuten sine egne grunner for å 
bli nedstemt og sin egen måte å takle 
det på. Senket stemningsleie og even-
tuelt noen tilleggssymptomer har hun 
rett nok felles med andre som har en 
depresjon, men dette er likevel bare 
noen få aspekter ved henne. Hun har 
sin egen historie som er fullstendig 
unik og ikke kan byttes ut med noen 
andres. Det er viktig å kjenne noen 
og å være kjent av noen. Van Os gikk 
videre med å si at enhver terapi er et 
eksperiment hvor vi prøver å finne ut 
om det fungrer eller ikke. Er virkelig 
Clozapin overlegen i all psykosebe-
handling, eller er det fordi vi tror den 
er det?

Hvordan fornye og forbedre behandlin-
gen? Mange ønsker å gjøre det, men 
få ønsker å endre på seg! Fornying 
er ofte en prosess preget av en for-
ventning om at de andre må endre på 
seg. Når det gjelder endring innenifra 
i psykisk helsevern har en ofte sett at 
organisatoriske rammer ikke har vært 
kompatible med nye forståelsesmåter 
innen terapi. Endring skjer ofte gjen-
nom å begynne med «forstyrrende» 
prosjekter i liten skala. Gjennom å 
omfordele ressurser og begynne med 
dem som er motivert. Vise at noe er 
mulig før en starter en blåkopikam-
panje på bred basis. 

Flere sengeplasser gir ikke mer sosial 
holding, men disse sengeplassene 
er ressurser som kan omdisponeres 
til sosial holding. For eksempel gjen-
nom flere brukerstyrte senger. Målet 
bør være å skape helende miljøer. Et 
modell basert på ulike erfaringsgrunn-
lag og overlappende roller. Hvor pro-
fesjonelle støttespillere, pårørende og 
brukere vekselvis er eksperter, rådgi-
vere og coacher for hverandre. Sosial 
holding innebærer å aktualisere  
sosiale forbindelser på lokal basis. En 
type brukerdrevet sosial økonomi. Folk 
har til syvende og sist mer behov for 
et liv enn for behandling. Mer i retning 
av episodisk behandling hvis og når 
den støtter opp under en ikke-lineær 
prosess av personlig recovery. Det er 
i denne forbindelsen viktig at psykolo-
ger har kjennskap til psykofarmaka-
terapi. Det er også viktig at psykologer 
behersker spesifikke psykoterapier. 
Men terapien bør styres av pasientens 
nonlineære recoveryprosess og ikke 
terapeutens fikserte retningslinjer.

Det politiske, det profesjonelle og 
det personlige
Robin Murray presenterte konklu-
sjoner fra en kommisjon som hadde 
vurdert tjenestene for personer 
med psykose i England. Tjenestene 
syntes oppstykket og demoraliserte 
på en måte som ikke evner å gi den 
hjelpen brukerne trenger for å oppnå 
bedring. Lyspunktene i dette triste 
bildet er noen utmerkede tjenester  
innen tidlig intervensjon og 
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oppsøkende hjemmebehandling. 
Problemene skyldes blant annet at 
for mange medarbeidere er unødig  
pessimistiske på vegne av bru-
kerne og seg. I tillegg er tilbudet 
om psykologisk terapi utilstrekke-
lig. Brukerne er også i for liten grad  
involvert i beslutningsprosesser  
angående dem selv. Sist men ikke 
minst er for mange sengeavdelinger 
antiterapeutiske. Det er også en ironi 
at i perioden  hvor en har redusert 
antall sengeplasser siden 2008, har 
antallet tvangsinnleggelser blitt doblet. 

Parallelt med new public management 
har man sett en ny type svingdørs-
pasienter. Det ville trolig være bedre 
om brukerne kunne benytte seg av 
sengeplasser som er terapeutiske. 
Årsakene til psykoser er uklare og 
mangfoldige, fra gener til mishandling 
og i talløse kombinasjoner. Vi vet at 
risikoen for utvikling av psykose øker 
ved urbanisering og sosial oppløs-
ning, migrasjon, omsorgssvikt og 
misbruk i barndom og oppvekst, mob-
bing, kriminalitet, rusavhengighet og 
sosial marginalisering. Det betyr at 
det trolig er gevinster å hente på en 
politisk forankret og bredt forebyg- 
gende strategi. 

Parlamentsmedlemmet Luciana 
Berger fra Liverpool Labour sluttet 
seg til Murray og tok til orde for 
forbedring av alle helsetjenester. Hun 
vektla den fysiske helsens udelelige 
betydning for den psykiske. At det 

er viktig å tilby bedre muligheter for  
arbeid etter evne og behov. Å unnlate 
å gjøre noe på disse områdene fører til 
en høy pris for samfunnet på sikt. Hun 
pekte også på at det i dag går for store 
midler til tvungent psykisk helsevern. 
Man må tilby mer enn medisin. Nye, 
atypiske antipsykotika har også uøns-
kede bivirkninger. Tilgjengeligheten til 
familiearbeid, CBT og andre former 
for psykologiske intervensjoner bør 
bli bedre. Hun avsluttet med å si at 
mental helse ikke er et ansvar bare 
for politikere og myndigheter, men 
gjelder på alle nivåer i samfunnet. Det 
dreier seg om å endre holdninger hos 
den jevne borger slik at det blir mer 
likhet og rettferdighet for mennesker 
med psykiske lidelser. En trenger mer 
penger til psykisk helsevern, ja, men 
også mer beskyttelse for barn og et 
mer menneskelig samfunn.

Debra Lampshire fra New Zealand 
avrundet denne sesjonen med fore-
draget som Christine Rosenqvist over-
satte i sin helhet til forrige nummer av 
Dialog. Hun sluttet seg til at det er viktig 
å redusere fattigdom og mishandling. 
At det er nødvendig med både større 
kontinuitet i psykisk helsevern og  
endring på politisk plan. Dette arbeidet 
må baseres på meneskerettighetene. 
Hun listet opp en lang rekke konkrete 
tiltak for et bedre psykisk helsevern. 
Det må være recoverybasert, bruke 
mindre tvang og ha en samarbei-
dende tilnærming. Likeledes mer åpen 
deling av informasjon, bedre konti- 
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nuitet og etnisk tilpasning. Det er også 
nødvendig med mer reell brukermed-
virkning innen både organisering,  
utdannelse og behandling. Psykisk  
helsearbeid bør tilby flere valg-
muligheter og ha medarbeidere 
som har tro på at brukene kan bli 
bedre. En bør ha integrerte tje-
nester informert av brukerne, bejae 
forskjellighet og bidra til at fami- 
lien er informert og involvert. En bør 
ha gode rutiner for tilbakemeldinger og 
garantier for at disse blir tatt til følge. 
Det er også ønskelig med brukerstyrte 
og brukedrevne aktiviteter. 

Debra presenterte en rekke gode råd: 
Det er viktig med valgmuligheter fordi 
brukerne er i stad til å velge. Dersom 

brukerne blir involvert i sin behand-
ling vil det virke både motiverende 
og myndiggjørende. Tjenestene bør 
forankres i nærmiljøet, slik at bru-
kerne ikke rykkes opp fra røttene sine. 
Tiltakene bør fokusere på å mobili- 
sere brukenes styrker og ressurser for 
å motvirke sykeliggjøring. En må ikke 
glemme relasjonens makt, det å lytte til 
og snakke med mennesker. Hun avrun-
det sitt innlegg med en dypt personlig 
appell. Hun sa polemisk at brukerne 
har vært forskernes forskningsobjekt, 
med det resultatet at de kun fant det 
de allerede hadde funnet! Men hun  
visste også at endring er mulig dersom 
brukere gis anledning til å snakke for 
seg og delta i forhandlinger og beslut-
ningsprosesser. At stigma erstattes 
av respekt og at det alltid er viktig å 
stille spørsmål for å søke informa- 
sjon som grunnlag for egne valg. Lære 
å bli din egen talsperson, ta vare på 
egen fysisk helse og vise medfølelse 
med seg selv. Sist men ikke minst er 
det viktig å skape et støttende sosialt 
nettverk.

Fra førstehjelp til fornyelse av den 
sosiale kontrakten
Kanadieren Kwame McKenzie er 
psykiater og delstatsregjeringens råd-
giver for menneskerttigheter i Ontario. 
Han brukte satiren om feltlasarettet 
MASH som bilde på dagens tilstand i 
psykisk helsearbeid og tilføyde at han 
var lei av å være en førstehjelpsdok-
tor. Han viste til problemer knyttet til 
stigma og sosial fremmedgjøring og 

Debra Lampshire og Leif Jonny Mandelid 
i Liverpool
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mente det må politisk arbeid til for å 
få en ende på denne «krigen». Gapet 
mellom hva som trengs og hva som 
tilbys mennesker med psykiske lidel-
ser synes å øke, mens det egentlig 
burde reduseres. Kampen er i dag 
på vikende front. Det er mange år-
saker til det. Han pekte på at det nå 
har blitt kostnader mer enn humane 
verdier som styrer «utviklingen»  
innen tjenestetilbudet. Amoralen i den 
rådende markedsmodellen fører til 
nedskjæringer i bevilgninger fra det 
offent-lige og det er for lite motfore-
stillinger og protest fra befolkningen 
generelt. 

Brukere, pårørende og aktivister fortel-
ler om noen av hovedproblemene: For 
liten mulighet til personlig utvikling og 
recovery. Lavere livstidsforventninger  
for mennesker med psykososiale 
problemer og at god behandlig ikke 
bare dreier seg om symptomkontroll. 
For å bedre på dette må det grunn-
leggende endringer til på samfunns-
plan, fordi de mest marginaliserte 
og stigmatiserte også fungerer dår-
ligere i et toksisk (nedbrytende, giftig) 
miljø. Så lenge kortsiktig økonomisk 
lønnsomhet er det styrende, taper vi 
denne kampen. Han konkretiserte en 
rekke gap som trengs å tettes dersom 
vi skal komme videre. Det første er  
gapet mellom rettigheter og realiteter. 

Fattigdom, arbeidsløshet og reduserte 
livsutsikter er realiteter for mennesker 
med psykiske lidelser om systemet 

ikke avhjelper i tilstrekkelig grad. Ikke 
en gang i den grad brukere har lovfes-
tede rettigheter til hjelp. Systemet har 
tvert imot en tendens til å hjelpe seg 
selv. Hva trengs da? Hjernen står i  
relasjon til sitt miljø. Tjenestene må for-
holde seg til det og åpne for tilgang til 
miljø og ressurser som virker helende 
og gir muligheter for vekst og trivsel for 
alle. Alt dette bunner i verdiene våre 
og hvordan vi tenker om samfunnet. 
Det dreier seg om samfunnsmessige 
determinanter. Et fullstendig psykisk 
helsevern innebærer muligheter for 
håp, mening og målrettethet i livet. 
Samt å dele ressurser ut fra behov. Vi 
trenger et nytt og utvidet helsebegrep 
i tråd med Antonovskys salutogenese-
begrep som omfatter både evnen til å 
takle livets utfordringer og velvære. 
Vi må minne politikerne om deres  
sosiale ansvar. I dag beskytter ikke 
politikerne og staten oss nok mot 
grådige enkeltindivider. Det er større 
ulikheter i verden i dag enn det var i 
1810 selv om verden er rikere enn 
noensinne. Utgiftene til helse har sun-
ket med ti prosent fra 2009 til 2017. 
Brutto nasjonalbudsjett har økt, men 
samfunnet har minket. Regjeringen 
tar ikke ansvar, men skylder på andre 
i stedet. Fattigdom dreier seg ikke om 
for lite penger, men om mangel på  
sosial inklusjon. Det er ikke nok 
samhold. 

Hvis vi stemmer for mindre politisk 
styring av økonomien ødelegger vi 
oss selv. Vi må forbedre samfunnet 
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kollektivt, ikke gjennom snever egen- 
interesse. De fleste rike svikter sitt 
ansvar i samfunnskontrakten. Dermed 
har vi allerede mange rettigheter 
som blir brutt. Mange unge mister 
tilliten til politikerne og avstår fra å 
stemme. Det får fatale konsekvenser 
for deres mulighet til å påvirke egne 
livsbetingelser i samfunnet. Gap 
nummer to dreier seg om det han 
spøkefullt kalte IDD: «Implementation 
Deficit Disorder». Altså svikt i imple-
mentering av retningslinjer for et 
godt psykisk helsevern. Jeg vil her 
skyte inn noen illustrerende funn fra 
uavhengige forskere i England: De 
sammenliknet kravene fra standarden 
for godt psykisk helsevern og det  
eksisterende ressursmessige grunn-
laget for å kunne implementere dem: 
Dersom alle som er i målgruppen for 
CBT og familiearbeid skal kunne få 
det, kan hver terapeut ha en case-
load på omtrent 15. I realiteten har 
terapeutene i England en caseload på 
rundt 60. Det vil si at myndighetene 
må være villig til å bevilge tre til fire 
ganger mer til psykisk helsevern enn 
de gjør dersom kravene til tilfreds- 
stillende behandling skal kunne innfris. 

Selv med relativ omdisponering av  
eksisterende ressurser er det i 
realiteten teknisk umulig å innfri det 
myndighetene ber om. Dette leder 
hen mot det McKenzie kalte gap num-
mer tre: Vi trenger mer beskyttelse fra 
myndighetene. De må skattlegge de 
rike mer og overføre mer til de fattige. 

Det er ikke tilstrekkelig å småpusle 
med lommerusket på tjenestenivå. Vi 
trenger altså grunnleggende politisk 
endring. The bottom line syntes å være 
at markedskreftene er amoralske og vi 
derfor må tilbake til en mer gjensidig 
forpliktende samfunnskontrakt.

«Hvem sin fortelling er det egent-
lig?» Om å arbeide mot mer  
representative, forskjellige og  
autentiske brukerfortellinger                                                                                  
Forskere og fagfolk har som kjent stor 
makt og definisjonsmakt. Gjennom 
teologien, medisinen og psykolo-
giens historier har de inntil nylig nær-
mest monopolisert definisjonen av 
psykiske lidelser gjennom sine domi-
nerende narrativer. Først i senere 
tid har brukerne selv insistert på at 
deres fortellinger må bli hørt og til- 
lagt betydning for både forståelse og 
behandling. Akiko Hart fra England 
og Eve Mundy fra USA stilte det  
vesentlige spørsmålet: Hva kjenne-
tegner en recovery narrative? Hvor 
kommer vi fra? Hvem identifiserer vi 
oss med? Spørsmålene er betimelige 
fordi vi vet at behandlere ikke alltid 
representerer brukerne de skal hjelpe, 
men et organisatorisk monstrum med 
truende krav om lydighet ovenfra og 
ned som ikke alltid er like legitime. 
Behandlere er i ulike posisjoner av rela- 
tiv makt og deres vurderinger tillegges 
ulik vekt i ulike sammenhenger. Det er 
derfor viktig å bruke denne makten på 
en klok måte. 
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Mundy forklarte at hun som fattig hvit i 
et afronabolag automatisk ble betrak-
tet som overklasse. At fargede i større 
grad enn hvite ble frisket av politiet. 
Det var overrepresentasjon av fargede 
på de psykiatriske avdelingene. Hun 
nevnte også det fenomenet at når  
undertrykte protesterer, risikerer de 
å bli definert som psykisk syke. Hun 
gjorde rede for hvordan ulike fortel-
linger kan konkurrere om å bli domi-
nerende, men også hvordan de kan bli 
integrert i hverandre i en kontinuerlig 
prosess i retning dypere forståele. Hun 
hadde deltatt i en gruppe for stemme-
hørere hvor hun konsulterte seg selv, 
familien og stemmene hun hørte før 
hun tok en avgjørelse om noe. Hun 
beskrev forskjellen mellom det å være 
en profesjonell aktør hvor det ble for-
ventet at hun skulle komme opp med et 
«riktig og endelig» svar, og det å være 
i et stemmehørernettverk hvor det 
ikke var mulig å komme opp med noe  
endelig svar. Hun foretrakk stem-
mehørergruppen hvor ulike stemmer  
åpnet for ulike perspektiver. Hart for-
talte hvordan mye av hennes arbeid 
dreier seg om historiefortelling. Hun 
advarte samtidig mot at historiefor-
telling også kan være svært under-
trykkende. Vi tenker oss også gjerne 
at en fortelling har en begynnelse, et 
mellomparti og en avslutning. Men 
den kan også være nonlineær og 
rotete. 

Folk hører også fortellinger på svært 
ulike måter og det å fortele en historie 

dreier seg veldig mye om å lytte. En 
fortelling er «akseptabel» bare i den 
grad den får lytteren/fortelleren til å 
føle seg bedre. Det er viktig å høre 
mange historier fordi vi alle er unike. 
Det er viktig å legge forholdene til 
rette for at folk skal få fortelle histo-
riene sine. De må ikke stoppes fordi 
de ikke har en lykkelig slutt. Det er nyt-
tig å hjelpe folk til å se ulike perspek-
tiver, men ikke nødvendigvis lykkelige 
avslutninger. Hva er vår egen holdning 
til vår egen historie? Blir den overtatt 
av noen andre? Folks fortellinger kan 
bli stjålet og fortalt av noen andre.  Det 
kan være viktig å ikke fortelle om diag- 
nosen din, fordi det definerer en fik-
sert oppfatning av deg. Det er viktig å  
beholde noe i seg selv som ikke bærer 
diagnosen. Som pasient kan det være 
helende å fortelle historien sin til noen. 
Men mange mennesker liker ikke å 
høre pasientenes fortellinger fordi de 
ikke vet hva de skal gjøre med dem.  
Makt dreier seg ikke kun om penger, 
men om å ha en sunn følelse av å ha 
et valg (self agency). 

Som terapeuter må vi ikke utnytte  
historier som ikke er våre egne. 
Hvordan kan vi som terapeuter eie 
våre egne fortellinger, vår egen angst 
og forvirring? Vi må være åpne for 
ting som ikke henger sammen. Gi 
rom for usikkerhet og mangel på men-
ing. Recoveryfortellinger kan være 
et utgangspunkt for dem som tilbyr 
psykisk helsehjelp. Blir de da mis-
brukt eller sett på som en mulighet? 
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Vi trenger ikke å ha alle svarene. Vi 
kan ta helt feil, men det er slik vi tenker  
akkurat nå. Det er viktig å bli enige om 
å ta tiden til hjelp.

Den teknologiske utviklingen og 
psykoser
Den amerikanske psykologen Jessica 
Arenella og brukerrepresentanten 
Trevor Temmens fra Australia holdt et 
tankevekkende foredrag sammen. Det 
dreide seg om hvordan  utviklingen  
innen informasjonsteknologien påvir-
ker forståelsen av fenomener som ofte 
får merkelappen psykose. Arenella 
startet med å referere til Viktor Tausks 
(1933) klassiske artikkel om «påvirk-
ningsmaskinen». Den er trolig en av 
de viktigste tekstene i psykoanalytisk 
teori om psykoser og handler om opp-
levelsen av å være ufrivillig koblet på 
en djevelsk maskin som trenger seg 
inn i det personlige rom og invaderer 
bevisttheten og selvopplevelsen på en 
styrende måte. Dette diagnostiseres 
som vrangforestillinger knyttet til blant 
annet transitivisme, influenssymp-
tomer og uttrykk for grunnleggende 
selvforstyrrelser. Men problemet her 
er at det ofte ses på som fenomener 
begrenset til enkeltindividets opple-
velse uten forsøk på kontekstualise-
ring av den. 

Maskiner som påvirker psyken vår 
utenfra eksisterer allerede og opp-
fatninger som er en del av en eta-
blert kultur kan ikke uten videre  
defineres som vrangforestillinger. Hva 

vil det da si å bli definert som para-
noid eller selvhenførende i en post-
personlig era hvor skillet mellom det 
private og det offentlige blir stadig 
mer utvisket? Hvor informasjon uten-
fra paradoksalt nok blir så individuali-
sert at det ikke lenger oppleves noen 
verden utenfor en selv. Når omverden 
kolonialiserer vår egenverden? Når vi 
blir et såkalt «mål-individ» (targeted 
individual) basert på informasjon som 
vi teknisk sett har søkt selv, men som 
tilbakeføres til oss utenfor vår egen 
kontroll. Da er det på tide å snakke om 
grader av selvkontroll langs et kon-
tinuum. Denne informasjonen føres 
tilbake til oss på en måte som kan 
gjøre at vi føler oss gjennomsiktige for 
andre og paranoide. I tillegg til dette 
finnes det nå kamera nær sagt overalt. 
Forsøk på å utvikle militær teknologi 
for subliminær påvirkning blir kanskje 
prøvd ut på noen uten at de er klar 
over det selv. 

Det er ikke lenger ren science fiction, 
men aktuell vitenskap å utforske og 
utfordre grensesnittet mellom com-
puter og hjerne. Drapsmenn hevder 
stadig oftere at de har blitt styrt av noe 
som kalles MEDUSA (Mob Eccess 
Deterrent Using Silent Audio). Det 
dreier seg om styring av atferd gjen-
nom auditive frekvenser utenfor vår 
evne til bevisst oppfattelse av dem. 
Soniske våpen som brukes mot sivile. 
Vi kan tenke oss at slike våpen kan 
brukes til også å kontrollere følelser 
og tanker. Eller psykisk overvåking 
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og kartlegging av bevisstheten hos 
potensielle kunder i et marked eller 
politisk opposisjonelle. Det er også 
tenkelig at farmakaindustrien benyt-
ter seg av liknende teknologier for å 
få flest mulig definert som pykisk syk 
og i behov av medisin. Hvordan kan 
vi forholde oss til denne utviklingen? 
Temmens informerte om at for eksem-
pel stemmehørernettverk har bidratt 
til å skille mellom stemmehøring og 
psykisk sykdom. Nå organiserer også 
stadig flere mål-personer  seg i støtte-
grupper og nettverk online. Det mot-
virker at mål-personer føler seg alene 
og gir støtte i forhold til opplevelser av 
å bli stalket eller råd om alt mulig fra 
riktig ernæring til aktivisme for saken. 
Ikke minst ønsker en å støtte fattige 
som har lite midler til å forsvare seg 
mot å bli definert som mentalt syke på 
falskt grunnlag, nemlig at deres para-
noia blir til «virkelighet». 

Arenella gjorde en kritisk gjennom-
gang av begrepet «vrangforestil-
linger» (delusions) i DSM IV og viste 
hvor relative begreper som «realitet» 
eller «sannhet» er. Det dreier seg om 
oppfatninger som regnes som tenke-
lige, men lite sannsynlige og ikke er 
godtatt i personens samfunn, kultur  
eller språk. Faste overbevisninger som 
ligger utenfor den herskende logos  
eller forståelse av verden. Temmens 
la til at problemet med mange teapeu-
ter er at de ikke tar seg nok tid til å 
lytte før de konkluderer og lukker opp-
fatningen sin av pasienter. Temmens 

definerte seg selv som en profesjonell 
traveller. Han reiser rundt i verden og 
prøver å kontakte og organisere andre 
målpersoner. Sesjonen ble avrundet 
med spørsmål fra salen. På spørsmål 
om hvorfor Temmens selv ble en slik 
målperson, svarte han: «Fordi jeg 
er fattig og fordi jeg ikke nyter noen  
respekt!». De to planlegger å publisere  
en bok om paranoia sammen.

Negative følger av terapeuters 
taushet om egne erfaringer som 
brukere
Patte Randall er en psykiater fra New 
Zealand som selv har erfaring med 
alvorlig psykisk sykdom. Det førte i 
sin tid til at hun i første omgang ble 
nektet å studere medisin. Hun klarte 
heldigvis å nedkjempe det hinderet 
og har siden praktisert både som 
kliniker og forsker. Hun har publisert 
en rekke artiler om akademiske bar-
rierer for mennesker med psykiske 
lidelser. Nå presenterte hun en nylig 
kvalitativ studie om årsaker til at leger 
ikke meddeler egne recoveryhistorier 
og negative følger av det. Leger opp- 
lever som andre mennesker både 
selvmord, psykoser og vold. Hun  
intervjuet leger med psykiske lidelser 
og rusavhengighet som selv hadde 
vært pasienter hos psykiatere som var 
åpne om egne ekstreme opplevelser, 
for eksempel psykose. 

Pasientlegene hadde ofte tidlige 
traumer, vansker med å gjenkjenne 
og regulere affekter. De hadde liten 
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bevissthet om hvordan dette påvirket 
deres evne til å mestre utfordringer i 
livet og det å være lege for pasienter  
som sliter psykisk. Mange hadde ikke 
engang opplæring i å kommunisere 
godt med andre. De fokuserte på  
medisin heller enn person og fortel-
linger. Mange fokuserte på belast-
ninger ved ansvaret i legerollen, at 
de «alltid måtte være leger». Men 
hva innebærer egentlig det? Ofte at 
legen blir styrt av uskrevne myter om 
legens usårbarhet. At legen aldri skal 
diskutere egne problemer. Følgen kan 
bli manglende bevissthet om egen 
sårbarhet og fravær av nødvendig 
støtte fra kolleger. Det er barrierer mot 
åpenhet i kollegiet gjennom en kultur 
preget av kollektiv utfrysing av dem 
som stiller spørmål ved  myten om  
absolutt sikkerhet. 

Randall nevnte også den misforståtte 
kampviljen i å holde det gående for 
enhver pris trass i ekstremt press  
(soldiering on). Dette synes å bunne 
i en innarbeidet irrasjonell holdning  
om at det å være pasient er 
uforenelig med det å være lege. 
Angsten for å ikke komme seg til-
bake i arbeid når legen opplever 
symptomer og uvanlige antakelser  
eller opplevelser kompliserer ofte  
recoveryprosessen gjennom motvilje 
mot å bruke den tiden som trengs. 
Randalls undersøkelse avdekket at 
møtet med andre leger (psykiatere) 
som var åpne om egne recoveryfor-
tellinger førte til en holdningsendring i 

forhold til kravene og mytene rundt det 
å måtte være usårbar som lege. De  
opplevde trygghet til å meddele seg 
om egen sårbarhet på en slik måte at 
det fremmet heling og gjorde det trygt 
å selv være mottaker av hjelp. De 
lærte å lytte og anerkjenne andres for-
tellinger og verdien av å eie egne og  
andres emosjonelle responser. De opp- 
levde mindre frykt for at deres egne 
subjektive opplevelser ikke ville bli 
verdsatt av andre. Så hvorfor kommer 
ikke bare leger, men også andre tera-
peuter ut av skapet? Blant annet av 
frykt for selv å bli stemplet eller min-
dre verdsatt. Fordi de tilhører en kul-
tur som gir lite rom for å se verdien av 
slike opplevelser og det terapeutiske  
potensialet i å kunne gi uttrykk for 
dem. Det er også viktig at leger og 
andre terapeuter kommer ut av ska-
pet for å bidra  til destigmatisering av 
psykiske lidelser. Hun oppfordet der-
for leger til å bli modigere med hensyn 
til dette i fremtiden. 

Randall oppsummerte sitt fore-
drag med å advare mot en  
medisinsk ukultur som presser leger 
til å opptre som rene overmennesker. 
Det har nemlig negative konsekven-
ser for alle, både legen selv, kolleger, 
pasienter og pårørende. Leger bør 
få mer tilgang til trygge rom hvor de 
kan vise sin sanne og sårbare men-
neskelighet. De trenger også støtte og 
forståelse for dette fra allmenheten. 
Legenes egne recoveryfortellinger 
kan dessuten hjelpe dem til å gi bedre 
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omsorg og terapi til andre mennesker.

SEPREPs egne representanter, Anne 
Ek og Olav Løkvik, avsluttet denne  
sesjonen med presentasjon av nye 
forsøk med essayskriving som ledd 
i veiledningen av psykiske helse-
arbeidere på  SEPREPs Tverrfaglige 
Utdanningsprogram (TU). De rap-
portere at essayskrivingen åpner for 
mer selvrefleksjon, undring og gjen-
sidig læring blant kolleger. Den nye 
åpenheten avdekker at vi alle bærer 
på en sårbarhet, men at for mange 
går rundt og er tynget og alene om 
den. Da føles det ofte godt å kunne 
meddele seg i essayistisk form og  
oppleve aksept i veiledningsgruppen. 
Disse veiledningsgruppene verd-
settes høyest av alle komponentene 
i utdanningsprogrammet. Deltakerne 
melder tilbake at veiledningen også 
støtter opp under deres egen helse 
og personlige utvikling. Den bidrar 
dessuten til bedring av det psyko- 
sosiale miljøet på arbeidsplassen. Noe 
de opplever i neste omgang gjør dem 
til bedre tjenesteytere for brukerne de 
følger opp. Det kan synes som om 
alle vokser på å høre fortellinger om 
mestring og recovery. Dette er i tråd 
med moralfilosofen Levinas (2003) sin 
tese om at omsorg for andre gir oss 
selv retning og mening i livet.

Hvordan sikre reell bedring i 
tilgangen til psykologisk  
behandling ved psykoser? 
Alison Brabban fra England 

presenterte en ti stegs plan for bedre 
tilgang til psykologisk behandling ved 
psykoser. I dag er det offisiell politikk 
at alle personer med psykose skal til-
bys ikke bare medisin, men CBT og 
familiearbeid. Dette er nedfelt i NICE 
retningslinjene fra NMHS. Dette tilbu-
det skal både ha et evidensbasert og 
et etisk fundament. Det åpner for at 
det må være rom for verdier ut over 
økonomisk lønnsomhet og snevre 
ideologiske preferanser i valg av tera-
peutiske metoder. Han presenterte tre 
overordnede perspektiver. 

Det første er å legge forholdene til 
rette for personlig recovery, ikke bare 
symptomatisk lindring. Behandlingen 
bør være individuelt utformet og dreie 
seg om velvære og positiv psykologi 
i vid forstand. Det som er allment 
godt, konkretisert gjennom perspek-
tiv to, de såkalte CHIME – faktorene. 
Det vil si å arbeide for: C, tilknytning 
(connectedness) til andre mennesker.  
H for håp. I for identitet ut over pasient/
sykerollen. M for opplevelse av mening  
i erfaringer og livet generelt. Sist 
men ikke minst E (empowerment) for 
myndiggjøring, valgmuliheter og selv-
stendighet. Perspektiv tre dreier seg 
om å sikre det brukerne ønsker seg: 
Å bli lyttet til, få sine opplevelser og 
følelser gyldiggjort (validated), bli sett 
på som en person, samt bli gitt håp 
og valgmuligheter. Dette er ting som 
i stor grad savnes i dagens psykiske 
helsevern i England. De få som har 
opplevd et visst monn av anstendig 
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psykologisk behandling klager ikke 
i samme grad. De rapporterer å ha 
hatt tilgang til relasjoner hvor de følte 
tilknytning, ble lyttet til og gitt håp. Der 
fokuset var både på hele personen 
og på strategier for selvadministra- 
sjon (self management). Hvor ligger de 
iboende hindringene for realisering av 
dette? Hvorfor er ikke dette tilgjengelig 
for alle som trenger det? Det bunner 
blant annet i manglende tro på at det 
virker, manglende forståelse av hva 
som trengs og mangel på fagfolk med 
riktig kompetanse. Det er dessuten 
mangel på opplæring og veiledning 
av høy kvalitet. Mangel på øremerket 
tid til dette arbeidet. Likeledes fravær 
av vilje, engasjement og penger til  
implementering av tilstrekkelige tilbud. 
Slik mange øvrige foredragsholdere 
fra flere land også hevdet. 

Men hva blir konsekvensen av dår-
lig implementering? Det blir i neste  
omgang mindre valgmuligheter for 
brukerne og økte utgifter for samfunnet. 
Tilgang til psykologisk behandling av 
lav kvalitet er slik sett bortkastet tid og 
penger for alle. Brukernes vedvarende 
misnøye med tjenestetilbudet under-
graver til syvende og sist mulighetene 
for at terapi skal være til hjelp over 
hodet. For å bøte på dette skisserte 
Brabban deretter en tistegs plan for 
å bedre tilgangen til god psykologisk  
behandling. Det dreier seg om å bevise  
at behandling hjelper, ikke bare for 
dem som har langvarige og gjentatte 
psykoser, men også for dem med 

førstegangspsykose eller risikotegn 
på utvikling av psykose. De bør få 
tilbud om CBT og familieinterven-
sjoner. Ikke alle må nødvendigvis få 
antipsykotisk medisin. Alt i alt vil dette  
redusere kostnader sammenliknet 
med det å bruke sengedøgn. Man 
bør øke bevisstheten om misforholdet  
mellom behov og tilgjengelighet i 
forhold til nevnte tjenester. Mindre 
enn ti prosent av personer med 
psykose i England får tilbud om 
CBT og mindre enn tre prosent får 
tilgang til familiearbeid. Det dreier 
seg følgelig om en enorm man-
gel på tilbud. En bør dokumentere i  
detalj hva som trengs for å tilby gode  
tjenester. Det gir et grunnlag for å  
beregne hvor mange terapeuter de bør 
ha. For eksempel: Hvor stor er fore-
komsten av  psykose i befolkningen?  
Hvor mange får adekvat terapi, basert 
på en caseload på rundt 15 per tera-
peut? Det vil være utgangspunktet, så 
hvor er pengene? I tillegg blir det nød-
vendig å definere standarder for hvil-
ken kompetanse en adekvat treapeut 
og familieterapeut bør ha. 

I dag er det dokumentert et stort 
gap mellom hvilke forventninger 
og krav som pålegges teamene i 
NICE (National Institute for Clinical 
Excellense) retningslinjene for god  
behandling og de ressursene teamene 
har til å innfri disse. Konsekvensen er 
at NICE ikke fungerer slik situasjonen 
er i England i dag. For å oppnå målene i 
NICE må det utdannes langt flere tera- 
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peuter med spesialisering i 
psykose-behandling. Når dette 
er sagt ser en mange andre  
utfordringer knyttet til implemen- 
tering av adekvat psykosebehand-
ling enn utdanning av tilstrekkelig 
med terapeuter. For eksempel spen-
ningsforholdet mellom forventningen 
om trofasthet i forhold til bestemte 
CBT modeller og terapeutenes fri-
het til å legge opp til en individuali- 
sert tilnærming til enkeltpasienter. 
Det må sikres vedvarende invester-
ing i opplæring og tilgjengelighet og et  
humanistisk verdigrunnlag og fleksi-
bilitet i tjenestetilbudet. Det er makt-
påliggende at gode kliniske inten-
sjoner ikke går tapt i minimale og 
standardiserte prosedyrer. Psykisk 
helserbeid må ikke ende opp som et 
samlebånd (production line)! Skal en 
lykkes med dette er det avgjørende å 
kunne dokumentere sammenhenger 
mellom tjnestetilbud og resultater i 
form av recovery, bedret livskvalitet og 
symptomlette på brukersiden.

Kognitiv analytisk terapi (CAT) for 
personer som opplever psykose
På kongressen var det også  
eksempler på nyere utviklinger innen 
psykoterapi ved psykoser. Disse er 
stadig mer  preget av transteoretisk 
integrasjon av begreper og metoder 
hentet fra ulike tidligere retninger, ofte 
supplert med funn fra nevrovitenska-
pene. Eksempler på slike er emo-
sjonsfokusert terapi og metakognitiv 
terapi. Felles for mange av disse er 

en økende betoning av relasjonens 
betydning i terapien. Ikke bare som 
et medium for teknikker, men som en 
helende faktor i sin egen rett. 

Peter Taylor og kollegene presen-
terte en slik integrerende terapi-
form; CAT. Den bygger blant annet 
på psykodynamisk objektrelasjons- 
teori, Kellys personal construct theory 
og kognitiv psykologi. Terapien går 
i grove trekk ut på å registrere inn-
arbeidede uhensiktsmessige rela- 
sjonelle mønstre i samhandlingen  
mellom terapeut og pasient for å 
skape bevissthet om disse. Deretter 
prøver terapeuten å endre disse 
samhandlingsmønstrene slik at 
de blir mer situasjonsadekvate. 
Terapiformen er relativt kortvarig,  
basert på en sekstentimers modell. 
Den er støttende i og med at tera-
peuten inntar en aktiv rolle som lærer 
i tråd med Vygotskys modell om den 
proksimale læringssonen. En tenker 
seg at relasjonelle ferdigheter går forut 
for verbalspråklige og at såvel selv-
opplevelse, som mening, kontinuerlig 
reformuleres gjennom sosiale før-
språklige og verbalspråklige dialoger. 

Vi opplever angst og forvirring når vi 
faller ut av språket i forhold til oss selv 
og andre. Det er et mål å identifisere 
relasjonsmønstre til andre og til en 
selv, og å plassere disse mønstrene 
i en livskontekst. Terapien fokuserer 
på gjensidige rolleprosesser. Våre to 
prototypiske hovedroller er å være  
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elsket og verdifull og å være angrepet 
og i forsvar. Evnen til å være glad i 
seg selv og andre utvikles for eksem-
pel gjennom erfaringer med å selv ha 
blitt elsket. CAT har blitt videreutviklet 
til en modell for tilsynelatende uvan-
lige opplevelser (Taylor et al 2017). 
Det er den versjonen som benyttes i 
terapi ved psykoser. Psykose blir her 
forstått som å vise seg som uklare, 
forstyrrede eller forsterkede gjen- 
sidige rolleprosesser. Disse kan være 
uttrykk for delvis dissosierte selv- 
posisjoner og sammenbrudd i nor-
male egofunksjoner, som skillet mel-
lom selv og andre. Dette kan for-
stås som løsninger på overveldende  
eller utålelige følelser. Den nega-
tive konsekvensen er at personen da 
faller ut av dialogen med seg selv og  
andre. Denne modellen kan benyttes  
i forhold til både stemmehøring  
(auditive hallusinasjoner) og samtaler 
med talende ytre («reelle») personer. 
Likeledes i forhold til selvhenføring og 
uvanlige eller usannsynlige («vrange») 
forestillinger. 

Etter en teoretisk utlegning av modellen  
fortalte Olympia Gianfrancesco om 
sin egen brukererfaring som pasient 
i CAT. Hun hadde tidligere prøvd  
tradisjonell CBT, men opplevde at 
den manglet noe i forhold til hennes 
behov. Blant annet var det behov for 
å løse sine mer grunnleggende per-
sonlige og relasjonelle problemer, 
ut over det å takle symptomer etter 
hvert som de oppsto. Hun ønsket en 

mer dyptgående og varig virkning av 
terapien. I de første timene diskutere 
hun og terapeuten hvilke problemer 
hun ville prioritere å arbeide med. 
Ikke bare symptomer, men også mer 
grunnleggende emosjoner knyttet til 
skyld, selvhat, avvisning og verdiløsh-
et. Deretter kom timer med kartleg-
ging av livserfaringer. Særlig tidlige 
erfaringer knyttet til at hun aldri hadde 
møtt sin far eller hans familie. 

En midtfase i terapien var preget av 
å avdekke (eller konstruere) direkte 
sammenhenger mellom tidlige livs-
erfaringer og nåtidige vanskeligheter. 
For eksempel antakelser og atferd 
som repetitivt holdt henne fastlåst i 
selvforsterkende sykluser av nega-
tive emosjoner. Dette gjorde henne i 
stand til å se problemene som rela-
sjonelle og dermed potensielt løsbare. 
Gjennom å endre samhandlingsmøns-
trene kunne hun få det bedre med seg 
selv og andre. Hva lærte hun ut fra 
dette? En grunnleggende forståelse 
av seg selv som «det forlatte bar-
net». At sider ved henne selv som hun 
trodde var iboende og uforanderlige 
kunne diskuteres, forstås og foran-
dres. Utfordringene i terapien dreide 
seg om å formulere en ny og mer posi-
tiv forståelse av henne selv. 

De avsluttende samtalene dreide seg 
om å finne måter å bryte innarbeidede 
sykluser på og oppmuntring til å  prøve 
nye og annerledes strategier når hun 
innså at hun var i ferd med å bli fanget 
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i en kjent, men dysfunksjonell syklus. 
Relasjonen til terapeuten hjalp henne 
til å prøve ut nye strategier i et trygt 
miljø. 

Noe av det hun opplevde som hjelp-
somt ved CAT var det samarbeidende 
klimaet og muligheten til snakke 
om ting i dybden på en konstruktiv 
måte. Ved å fokusere på at proble-
mer oppstår mellom folk og ikke er 
en iboende feil ved den enkelte, ga 
mer håp om at de kunne endres til 
det bedre. I dag ser hun derfor lysere 
på seg selv og fremtiden. Hun har 
fått nye venner og lykkes yrkesmes-
sig. Til slutt avsluttet hun med å si at  
ingen enkeltterapier fungerer for alle, 
og at det er viktig å ha ulike modeller 
for terapi.

Avslutning
Liverpool-kongressen fungerte, slik 
jeg ser det, som en finger på pulsen 
innen psykoterapi og psykisk helse-
arbeid ved tidlig intervensjon ved 
psykoser. Den dokumenterte gapet 
mellom idealer basert på forskning  
paret med humanistisk idealisme på 
den ene siden og politiske og økono-
miske begrensninger på den andre. 
Mellom disse to polene finner en også 
vanskene med å implementere ade- 
kvate tilbud til mennesker med 
psykoser som bunner i generell  
endringstreghet og ideologiske mot-
setninger mellom ulike faglige kulturer. 
Fra kliniker og brukersiden fastholdes 
i tillegg relasjonens egenverdi som 

helende faktor og nødvendigheten 
av å hindre at generelle standarder 
blokkerer for individuell tilpasning av 
behandling. 

For min egen del synes jeg også at 
tendensen til overvurdering av tera-
pier basert på rasjonalitet og ver-
baliserte intervensjoner varer ved 
i feltet, til tross for at affektregule-
ring på førspråklig nivå nok er det 
som i stor grad gjør relasjoner som 
sådanne til helende prosesser. Dette 
er rett nok i ferd med å endre seg til 
det bedre. Jeg håper  derfor at vi vil 
se mer innslag og utdyping av disse 
sidene ved terapeutiske prosesser på 
fremtidige ISPS-konferanser. Neste 
kongress blir i Rotterdam i 2019 i et 
land som har bidratt mye til forskning 
og tidlig intervensjon ved psykoser 
utenfor den engelskspråklige ver-
den. Jeg tror vi har mye å se frem til i  
holisten Spinozas høyloftede Neder- 
land. 

Leif Jonny Mandelid
undervisningsleder
SEPREP UPP
leif.jonny.mandelid@seprep.no
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