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0. RAPPORTENS OPBYGNING 

 

 

Nærværende rapport er en del af et større projekt, der har som formål at undersøge 

virkningen af Scleroseforeningens psykologtilbud til foreningens medlemmer. 

I rapporten fortælles om  

 det samlede projekt 

 det overordnede design 

 forløbet af den kvalitative undersøgelse.  

 en metodebeskrivelse af den kvalitative del.  

 kortlægning af psykologernes arbejde med individuelle samtaler til scleroseramte 
udarbejdet af de involverede psykologer i Valbyafdelingen. 

 resultaterne af den kvalitative undersøgelse af tilbuddet 

 overdragelsen af resultaterne fra den kvalitative undersøgelse til den kvantitative 
undersøgelse. 
 

En særskilt rapport der dækker den kvantitative undersøgelse, en landsdækkende 

spørgeskemaundersøgelse, vil foreligge når denne del af projektet er gennemført. 

 

Den kvalitative undersøgelse hviler på gennemførelse af interview af 18 klienter i perioden 

slutningen af februar til slutningen af april 2010, der har benyttet Scleroseforeningens 

psykolog tilbud om individuelle samtaler i Københavnsområdet.  

 

Vi vil gerne sige tak til de 18 interviewdeltagere, der med stor åbenhed og engagement har 

delt deres personlige historier med os og videregivet deres erfaringer med virkningen af 

tilbuddet om samtaler – erfaringer der danner baggrundsmaterialet for denne rapport. 

 

 

Geert Allermand og Lis Frühling Larsen 

juni 2010 
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1. Baggrunden for undersøgelsen 

I projektbeskrivelsen (bilag 9.1. i rapporten) er baggrunden for undersøgelse beskrevet 

således:  

”På en visionsdag for CARE afdelingen i Scleroseforeningen i 2007 blev det diskuteret, at 

der ikke foreligger en undersøgelse af effekten af psykologtilbuddet i foreningen, og at 

dette ville være ønskværdigt. Dette blev diskuteret videre på en visionsdag for 

psykologerne i Scleroseforeningen i 2008, og det blev planlagt at starte en evaluering i 

2009.  

I den efterfølgende planlægning af evalueringen blev der givet udtryk for følgende ønsker i 

forhold til en evaluering af psykologordningen i Scleroseforeningen: 

 

 En kvalitativ og kvantitativ evaluering af effekten af psykologtilbuddet.  

 

 En detailleret beskrivelse af hvad tilbuddet indebærer.  

 

 Opnåelse af en viden om tilbuddet og udarbejdelse af en metode til løbende 

systematisk at kunne udvikle tilbuddet.” 
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2. VIRKNINGSEVALUERINGSPROJEKTET I SCLEROSEFORENINGEN 

2.1. Formål og mål 

Formålet med psykologordningen i Scleroseforeningen 

Formålet med psykologordningen i Scleroseforeningen er at yde personer med sclerose og 

deres pårørende den støtte og behandling, som er nødvendig for at de kan leve bedst 

muligt med en kronisk, fremadskridende somatisk sygdom. Formålet er herunder at udvikle 

og evaluere behandlingsmetoder, så de tilpasses de behov, brugerne har. 

 

Formålet med projektet er to-delt  

1) at undersøge virkningen af samtaletilbuddet  

2) at styrke den kontinuerlige udvikling af behandlingsmetoderne 

 

Målet med den kvalitative undersøgelse er: 

Det overordnede mål med den kvalitative evaluering er at give et handlingsorienteret og 

fremadrettet feedback på virkningen af indsatsen. 

 

Evalueringen tager udgangspunkt i den opstillede programteori inklusive den indledende 

tekst til denne. Evalueringen foretages via kvalitative interview af enkeltpersoner blandt de 

medlemmer, der har benyttet tilbuddet. 

 

Evalueringen vil belyse, hvordan indsatsen (de individuelle psykolog samtaler) virker på 

brugere med sclerose. 

 

Det overordnede evaluerings-spørgsmål for den kvalitative undersøgelse er: 

Hvad virker, hvad virker ikke i psykolog tilbuddet om individuelle samtaler, i forhold til den 

udviklede Programteori, og at undersøge hvilken feedback brugerne har til 

psykologordningen. 

 

 

 

2. 2. En kombination af kvalitativ og kvantitativ evaluering 

Der er anvendt en kombination af en kvalitativ undersøgelse og en kvantitativ 

undersøgelse. Argumenterne for dette valg er, at de tilsammen har mulighed for at give 

både god bredde og dybde dækning af undersøgelsesfeltet. 

 

Med en metafor: hvis jeg vil vide hvor mange blomster, der er af forskellig art, må jeg gå ud 

og tælle dem (kvantitativ undersøgelse). Hvis jeg vil vide hvilke arter/og afarter, der 

forekommer, og hvordan deres livsbetingelser er, skal jeg ikke tælle op, men prøve at finde 

variationerne og prøve at forstå deres situation (kvalitativ undersøgelse). 

 

Styrken ved en kvalitativ undersøgelse er, at 
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 den kan give et billede af de forskellige opfattelser af/ brug af/virkninger af en 

given indsats 

 den kan afdække/gå i dybden med spørgsmål som hvad virker for dig/hvordan har 

du kunnet bruge samtalerne/hvilken virkning har ....  

 den kan give et varieret = kvalitativt billede af virkningen af indsatsen. Udvælgelse 

af interview deltagere er vigtigt for at give det varierede billede.  Ved en kvalitativ 

undersøgelse gælder det om at finde frem til variationer inden for den 

befolkningsgruppe, man er interesseret i.  

 den kan afdække de mønstre og reaktioner, der er på en given indsats, og hvad der 

virker for hvem og under hvilke betingelser – den kan ikke afdække hvor mange, 

der har de forskellige reaktioner, det skal undersøges i en kvantitative 

undersøgelse. 

 den kan give et godt udgangspunkt for – i dette tilfælde psykologgruppens videre 

arbejde med og udvikling af metoderne i og arbejdet med indsatsen.  

 
Styrken ved en kvantitativ undersøgelse er, at 
 

 den kan afdække spørgsmål om hvor mange/ hvor ofte/ i hvor høj grad på en skala 

..../ hvor almindeligt etc. 

 kan som navnet siger give et kvantitativt billede af undersøgelsesfeltet. 

 kan give et størrelse, højde, bredde billede af feltet. 

 kan give en talstørrelse for tilfredshed /ikke tilfredshed med indsatsen. 

 den kan opgøres i tal, procenter etc. 

 
 
 
2.3. Valg af evalueringsdesign 

Det centrale spørgsmål i virkningsevaluering er: Hvad virker for hvem, hvordan, hvornår og 

under hvilke betingelser?  

Evalueringen tager udgangspunkt i tydelige forestillinger/antagelser om, hvordan og 

hvorfor en given indsats virker. Hvert led i indsatsen undersøges systematisk. Metoden 

sætter fokus på antagelserne om årsag-virkningsforhold og inddrager virkningerne på såvel 

processen som produktet af indsatsen. Denne analyse udarbejdes i et tæt samarbejde med 

de medarbejdere, der arbejder med indsatsen.  

Analysen sættes op i det, der kaldes en programteori, som i struktureret form opstiller de 

hensigter/antagelser psykologgruppen har om deres arbejde, hvad de konkret gør i 

forbindelse med klienten, under hvilke betingelser og hvilken virkning de tror, deres 

metoder og handlinger har. 

Den efterfølgende dataindsamling går så ud på af be – eller afkræfte de antagelser 

programteorien opstiller. 

Her udfra kan så ses: 

Hvad der virker/ikke virker/ eventuelle andre virkninger (tilsigtede eller utilsigtede). Og der 

kan så opstilles fremadrettede handle og udviklingsmuligheder. 
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2.4. Udvælgelsen af interviewpersoner 

Udvælgelsen af de 18 interviewdeltagere til den kvalitative undersøgelse er foregået på 

følgende måde: 

Der blev udarbejdet en liste over 36 medlemmer, der havde gjort brug af 

Scleroseforeningens tilbud om individuelle samtaler med en af Valby afdelingens 4 

psykologer. Hver af de fire psykologer tog de seneste 9 klienter, de havde haft til samtale. 

Der var 10 mænd/ 26 kvinder iblandt de 36 på listen. 

 

Kriterier for udvælgelse: 

De to eksterne konsulenter valgte 18 ud efter følgende kriterier. 

Diagnose tidspunkt: 

6 nydiagnosticerede (diagnosticeret indenfor de seneste 2 år) 

12 ikke nydiagnosticerede (der havde haft sygdommen fra 36 år – 5 år)  

Køn: 

13 kvinder 

 5 mænd 

Alder: 

Aldersspredning fra 29 – 58. 

20’erne – 1 (K)  

30’erne  - 4 (3 k + 1M)  

40’ erne -  6 (4 K + 2M)  

50’erne – 6 (4 K+ 2 M) 

Alder uoplyst – 1 (K) 

Arbejde: 

11 var i arbejde (på fuldtid eller deltid) – nogle af dem er p.t.  i arbejdsprøvning 

7 af dem var ikke i arbejde. 

Børn: 
12 med børn 
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6 uden børn 

Samboende: 

12 gift/kæreste 

6 singler 

De fire psykologer havde ud for listens 36 klienter noteret hvilke af de 12 antagelser, der 

havde været en del af de gennemførte individuelle samtaler. 

Procedure ved henvendelse: 

Første henvendelse blev foretaget af projektlederen/Scleroseforeningen.  

Interviewdeltagerne blev gjort bekendt med formålet med undersøgelsen. 

De blev spurgt om de ville deltage. 

De blev anmodet om accept af, at en af de to eksterne konsulenter kunne henvende sig 

telefonisk til dem for nærmere aftale.  

Anden henvendelse blev foretaget telefonisk af en af de to konsulenter. 

Den første kontakt blev skabt, der blev skabt sikkerhed for, at formålet med undersøgelsen 

var forstået. Der blev aftalt tid og sted for interviewet, og der blev gennemført en lille snak 

om, hvad interviewet gik ud på. Der blev vist åbenhed over for, at interviewet kunne foregå 

enten på Scleroseforeningen eller hos interviewdeltageren selv.  

7 valgte hjemmebesøg – 11 valgte, at interviewet kunne gennemføres på 

Scleroseforeningen. 

Selektion ved udvælgelsen: 

Der er tale om en vis form for selektion, idet interviewdeltagerne alle havde valgt at tage 

imod et tilbud om individuelle samtaler med en psykolog, og alle 18 nu har indvilget i at 

blive interviewet. Dét forhold, at der kun er 1 i 20’erne, er atypisk for den aldersspredning, 

der plejer at være. 
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3. DEN KVALITATIVE UNDERSØGELSES METODISKE ASPEKTER – OG FORBEHOLD 

 

 

3. 1. Evalueringssamtaler – ikke terapeutiske samtaler 

Det er med respekt, vi er gået til de 18 samtaler, som den kvalitative undersøgelse rummer. 

Vi har hele tiden vidst, at de vilkår der er for at indsamle de vigtige bidrag fra de 18 klienter, 

adskiller sig fra mange andre interviews i denne verden. I denne ramme skulle vi efter en 

kort introducerende telefonsamtale mødes med et menneske, vi aldrig før havde mødt og 

meget hurtigt etablere en tryg ramme, hvor vedkommende ville være villig til at dele en del 

følsomme oplevelser med ”to fremmede”. Klienten skulle være villig til at lade erindringen 

gå tilbage til ofte meget følelsesintense oplevelser, og indenfor en time fortælle om disse, 

og helst være så detaljerig som muligt i forhold til, hvad der skete, og de eventuelle 

virkninger det affødte. 

Det er med dyb respekt, vi har oplevet disse klienter stille op – og ofte meget engageret og 

koncentreret - gjort sig umage med at genkalde sig psykologmøderne, og det liv der var før 

og efter psykologbehandlingen.  

Vi har hver gang tilstræbt at skabe en anerkendende og tryg ramme om samtalerne, og bl.a. 

nærværet og opmærksomheden på klienten og den samtale der har været, har været 

muliggjort ved, at vi hver gang har været 2 interviewere tilstede (hvoraf den ene 

overvejende var ”skriverkarl”).  

Det har været med omhu, at vi har ”nærmet os” klientens mere følsomme erindringer – 

bevidste om, at dét at klienten går i kontakt med følelsesmæssigt stærke erindringer, 

tidligere fortrængte situationer m.m. – kunne få interviewet til at skride fra en 

evalueringssamtale til en terapeutisk samtale. Dén situation ville vi for alt i verden ikke 

bringe klienten i. Klienten havde sagt ja til en evalueringssamtale – og det var dét vi skulle 

skabe. 

3.2. Om at genkalde sig svære samtaler 

Vi har indledt hvert interview med at understrege klientens ret til at afvise spørgsmål, som 

gik for tæt på, ligesom vi har bestræbt os på at udtrykke accept, når det har været svært for 

vedkommende at erindre specifikke eksempler eller situationer. Flere forhold kan gøre det 

vanskeligt at genkalde sig svære samtaler: Dels har en del af de interviewede været midt i 

en krise, da samtalerne stod på, hvilket erfaringsmæssigt svækker hukommelsen, dels 

tænker vi, at følelsesmæssigt meget intense situationer af denne art er svære at fastholde 

og tale om måneder efter, i forhold til hvad psykologen sagde og gjorde, og hvad de selv 

tænkte og gjorde… o.s.v. Det er en udfordrende øvelse, at skulle erindre og formulere sig 

om. 
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3.3. Psykologisk fagsprog – og hverdagslivets sprog 

Programteorien er formuleret af psykologgruppen, og handler om dens professionelle 

udøvelse af psykologisk hjælp og behandling. En dialog blandt fagfolk kan sagtens kræve 

mange begrebsafklaringer og præciseringer undervejs, førend man når frem til konsensus. 

Det er dog også én af pointerne ved hele programteoriens udfærdigelse, at den kan 

tydeliggøre og vidensdele den platform, man arbejder på.  

Interviewsamtalerne er mellem evaluatorer og interviewdeltagere – og udfolder sig 

selvsagt i en anden sprogkode og referenceramme, end psykologgruppens. Hér skelnes der 

ikke nødvendigvis mellem ”frygt” og ”angst”, og ”krise” er ikke nødvendigvis 

fagpsykologernes definition heraf o.s.v. Dette understreger vi – ikke for at nedvurdere 

interviewsamtalerne – men for at minde om, at det selvsagt er en anden ramme, når 

psykologien foregår i hverdagslivets sprog-ramme. Hér har vi så – når vi var usikre på, hvad 

et bestemt udtryk hos den interviewede dækkede – ofte spurgt til eksempler, stillet 

uddybende spørgsmål (”Var det ligesom når…?”), o.s.v.  

I analyserne af datamaterialet i forhold til programteoriens antagelser, har vi løbende 

kommenteret, når vores tolkning har rummet usikkerheden om sammenkædningen mellem 

dét psykologgruppen har beskrevet, og de data som vi har fundet og kædet sammen med 

programteori-punktet. 

3.4. Samtalens ramme og vilkår 

Som beskrevet i kap.4, så har hvert interview været formidlet af en af Scleroseforeningens 

psykologer, som har forespurgt om klienten overhovedet ville medvirke. Dernæst har en af 

interviewerne kontaktet klienten telefonisk, og hver gang givet en kort beskrivelse af 

undersøgelsens formål, samt hvorledes interviewet ville foregå, og endelig – hvis 

vedkommende stadig ønskede at medvirke – indgået en mødeaftale. 

Der har været afsat 1 time til hvert interview. 

Vi har åbnet hvert interview med et kort resumé af rammerne for interviewet (ret til at 

nægte at svare, sikkerhed for anonymitet men at vi må citere, o.s.v.). Derefter har vi bevidst 

indledt selve interviewet med at bede interviewdeltageren om at beskrive sit liv 

umiddelbart før sygdommen kom ind i deres liv. Når vi har valgt at starte med netop dette 

spørgsmål, så handler det dels om indholdet i spørgsmålet, at vide hvilket indgreb i deres 

liv, sygdommen kom til at betyde, men mindst ligeså meget om at netop dette spørgsmål 

kunne alle besvare og ”komme i gang” på. Vi fik samtidig en fornemmelse af 

vedkommendes sprogkode, detaljerigdom, sårbarhed m.m. 

Vi har hver gang bestræbt os på at møde interviewdeltageren dér, hvor vedkommende 

lagde sit fokus, og arbejde os tættere på vores spørgeguides temaer med en række 

invitationer. Det ville ikke have fungeret med en række præfabrikerede spørgsmål, som 

man ”så bare kunne hakke af” efterhånden som de var blevet stillet og blevet besvaret. Det 

er netop en vigtig pointe ved det kvalitative interview, at arbejde med en åbenhed overfor 

de fokuseringer som den interviewede måtte bringe op. Hvis interviewene skal kunne 
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bringe nye vinkler og andre aspekter op end interviewerne allerede véd – så er det 

nødvendigt med en stor lydhørhed. Ikke sådan at vi ikke anvendte nogle forberedte 

spørgsmål (se eksempellisten i bilagssamlingen), men den spredning der var i 

interviewdeltagernes baggrund og personligheder, var vigtigere at møde end at holde sig til 

en spørgeliste. De enkelte samtaler er fastholdt i et skriftligt referat. 

 

 

4. EN PROGRAMTEORI 

4.1. Formål og indhold 

Et vigtigt omdrejningspunkt i en kvalitativ virkningsevaluering er opstilling af en såkaldt 

programteori. Programteorien angiver en række antagelser om, hvorfor og hvordan en 

given indsats virker. Det er væsentligt, at programteorien udarbejdes af de medarbejdere, 

der i praksis gennemfører indsatsen.  

I dette tilfælde har psykologerne i samarbejde med de to eksterne konsulenter udarbejdet 

12 antagelser om den indsats i form af individuelle samtaler, de tilbyder scleroseramte.  Ud 

fra hver af de 12 antagelser er der beskrivelser af, hvad psykologerne gør i samtalerne, og 

hvilke virkninger på klienterne, de forstiller sig, at deres indsats har. Samtidig beskrives de 

betingelser, der er en forudsætning for virkningen. I forbindelse med programteorien har 

psykologerne udarbejdet en indledning, der beskriver det fælles teoretiske, praktiske og 

værdimæssige grundlag, de arbejder ud fra.  

De indsamlede data fra de 18 individuelle interview med scleroseramte holdes op imod 

programteorien for at be- eller afkræfte de antagelser, der er beskrevet i programteorien, 

samt belyse psykologernes indsats og dens virkning på klienterne.  

4.2 Processen 

De indledende samtaler om gennemførelse af en evaluering af psykologtilbuddet blev holdt 

i januar 2009 mellem Scleroseforeningens vicedirektør og afdelingsleder i CARE afdelingen 

Torben Damsgaard, ledende psykolog Bente Østerberg, intern projektleder Michael Nissen 

og de to eksterne konsulenter Geert Allermand og Lis Frühling Larsen.  

Det blev besluttet, at den interne projektleder og de to eksterne konsulenter skulle 

udarbejde et egentlig evalueringsdesign og en projektbeskrivelse. Dette arbejde foregik i en 

række arbejdsmøder i løbet af foråret 2009. 

Medio august blev kontrakter underskrevet med de to eksterne konsulenter, der skulle 

gennemføre den kvalitative undersøgelse og Casa (Center for Alternativ Samfundsanalyse), 

der skulle gennemføre den kvantitative undersøgelse.  

Formål, mål og evalueringsdesign er beskrevet i afsnit 3. 
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Ved projektets start blev der udpeget en følgegruppe, der løbende skulle evaluere projektet 

og dermed være med til at sikre kvaliteten. Følgegruppens medlemmer er: 

intern projektleder Michael Nissen, ledende psykolog Bente Østerberg, vicedirektør og 

afdelingsleder i CARE afdelingen Torben Damsgaard, forskningsleder i Projekt 

Behandlerteam Lasse Skovgaard, brugerrepræsentant i Sundhedsudvalget Malene Kappen 

Krüger, psykolog Bente Bøtker Savi fra Landsforeningen af Polio, Trafik- og Ulykkesskadede. 

De eksterne konsulenter: Finn Kenneth Hansen fra CASA (Center for Alternativ 

Samfundsanalyse), samt Geert Allermand og Lis Frühling Larsen. 

Der har været afholdt tre møder i følgegruppen (indtil maj 2010), samt ét i forbindelse med 

overdragelsen mellem de 2 undersøgelser, hvor kun en del af følgegruppen var med (men 

alle havde fået mulighed for at ytre sig skriftligt). 

Der arbejder 11 psykologer under Scleroseforeningens psykologtilbud. Da det var for svært 

organisatorisk at have alle Scleroseforeningens psykologer med i udarbejdelsen af 

programteorien valgte man at begrænse sig til de fire psykologer, der sidder i Valby, Bente 

Østerberg, Marianne Nabe-Nielsen, Dorte Larsen og Michael Nissen. 

I efteråret 2009 udarbejdedes programteorien (beskrivelsen af psykologernes arbejde med 

de individuelle samtaler, se nærmere omtale i afsnit 5). Arbejdet  med at udfærdige 

programteorien blev gennemført på en række møder, hvor de fire psykologer diskuterede 

og beskrev deres arbejde. På en del af møderne var enten den ene eller begge eksterne 

konsulenter med. På andre arbejdede psykologerne selv med beskrivelserne. Arbejdet blev 

suppleret af et antal arbejdsmøder mellem den interne projektleder og de to eksterne 

konsulenter.  

Den interne projektleder forsøgte i efteråret, at etablere nogle møder med psykologerne 

fra resten af landet, og hvis klienter skal deltage i den store spørgeskemaundersøgelse, den 

kvantitative evaluering. Formålet med de foreslåede møder var at give også disse 

psykologer en mulighed for at følge arbejdet med programteorien. Det viste sig meget 

vanskeligt at arrangere møderne, som blev erstattet af et fællesmøde medio december 

med psykologerne fra resten af landet, den interne projektleder og de to eksterne 

konsulenter i København. 

Den endelige programteori forelå 20. januar 2010, og arbejdet med udvælgelse af 

interviewdeltagere kunne begynde. 

Den 3. februar forelå listen over de 36 mulige interviewdeltagere. Og den 7. februar havde 

de to eksterne konsulenter udvalgt 18 deltagere, som den interne projektleder kontaktede 

for at få accept af, at de ville deltage i interviewene. For en nærmere beskrivelse af 

udvælgelsen og den telefoniske kontakt til deltagerne se afsnittet 3.4 ”udvælgelse af 

interviewpersoner”. 
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Det første af interviewene blev gennemført 23. februar og det sidste den 23. april 2010. 

Rapporten er skrevet i løbet af maj-juni måned. Første udkast til rapport forelå 16/5.  Den 

interne projektleder har derefter gennemlæst den for at påpege evt. direkte fejlforståelser 

af sclerosefaglig og fagpsykologisk art.  

 

Overleveringen af resultaterne fra den kvalitative undersøgelse til den kvantitative er sket 

på to møder med Casa, samt diverse mails og telefonsamtaler fra medio til ultimo maj, 

samt ovenfor omtalte følgegruppemøde.  

 

Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse forventes gennemført i juni 2010.   
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5. PSYKOLOGGRUPPENS PROGRAMTEORI – OG UNDERSØGELSENS RESULTATER 

Vi indleder programteorien og dens resultater med psykologgruppens egen beskrivelse af 

det grundlag den arbejder på. 

5. 1. Indledning til programteori 

 

Formålet med psykologordningen i Scleroseforeningen 

Formålet med psykologordningen i Scleroseforeningen er at yde personer med sclerose og 

deres pårørende den støtte og behandling, som er nødvendig for at de kan leve bedst 

muligt med en kronisk, fremadskridende somatisk sygdom. Formålet er herunder at udvikle 

og evaluere behandlingsmetoder, så de tilpasses de behov brugerne har.  

 

Målgruppen for psykologordningen i Scleroseforeningen 

Personer med sclerose og deres pårørende tilbydes rådgivning og psykoterapi i 

korterevarende forløb, enten individuelt, som par, som familie eller i et gruppetilbud. De 

fleste forløb vil være korterevarende, dvs. oftest mellem 3 og 5 samtaler. Sclerose er en 

sygdom hvor der ofte er en fremadskridende udvikling i sygdommen, dette betyder at der 

ofte forekommer nye tab, dette kan betyde at klienten igen søger hjælp i 

psykologordningen i Scleroseforeningen.  

 

Beskrivelse af psykologtilbuddet 

Betingelserne for at psykologerne kan udføre deres arbejde er at de er uddannet inden for 

psykoterapi, sundhedspsykologi og kriseterapi og at de løbende deltager i forskellige former 

for intern og ekstern supervision og videreuddannelse. Derudover kræves det at 

psykologerne har en specialviden om sclerose, og om hvordan man arbejder 

psykoterapeutisk med kroniske somatiske sygdomme.  

Psykologerne i Scleroseforeningen arbejder på et fælles teoretisk og praktisk grundlag, 

dette er psykodynamisk. Psykologerne har derudover en fælles eksistentiel tilgang til 

psykoterapi. Psykologerne i Scleroseforeningen har et holistisk menneskesyn. 

Psykologordningen i Scleroseordningen er endvidere kendetegnet ved en rummelighed der 

betyder at ordningen kan rumme flere forskellige metodetilgange, der benyttes således 

også af enkelte psykologer f.eks. hypnoterapi, kropsorienteret psykoterapi og mindfullness.  

Som psykolog i Scleroseforeningen har man mange roller i kontakten med klienten, denne 

kan være af terapeutisk, pædagogisk, støttende, inspirerende, medmenneskelig etc. 
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karakter. Psykologen prøver ikke kun at holde fast i sin rolle som ”terapeut”, men kan 

bevare sin faglige identitet samtidig med at psykologen kan spille på mange strenge i en 

ligeværdig relation med klienten.  

Vægten på supervision og videreuddannelse betyder at psykologerne har mulighed for at 

arbejde med at udvikle sig selv i arbejdet. Fælles supervision, fælles kurser, 3 årlige møder 

for alle psykologerne i landet m.m. betyder at der opnås et læringsmiljø hvor man kan lære 

af hinanden og at der indsamles en fælles viden om det psykologiske arbejde med personer 

med sclerose.  

 

Rammer 

Et uforstyrret rum hvor der er plads nok (også til store kørestole). At kravene om fysisk 

tilgængelighed er opfyldt. At samtalerne finder sted i det samme rum.  

Der kræves en vis grad af motivation af klienten, f.eks. at klienten ringer og bestiller en tid, 

og at klienten kan overholde aftaler. Hvis klienten ikke er i stand til at komme til os er der 

undtagelsesvist en mulighed for hjemmebesøg.  

 

Beskrivelse af psykologerne i Scleroseforeningens overordnede måder at 

arbejde på 

Som beskrevet ovenstående arbejder psykologerne i Scleroseforeningen på et 

psykodynamisk grundlag. Dette indbefatter bl.a. at det relationelle aspekt af terapien 

vægtes højt. En af psykologerne sagde under udarbejdelsen af programteorien at: ”der er 

hjælp, der kun kan understøttes/læres i en relation.” Arbejdet med klientens forsvar er 

endvidere en del af det psykoterapeutiske arbejde. Arbejdet med forsvaret foregår på en 

respektfuld måde hvor f.eks. timing og tempo er vigtigt. Under udarbejdelsen af 

programteorien sagde en af psykologerne: ”vi er til proces, ikke til kejsersnit.” I det 

psykologiske arbejde med personer med sclerose kan forsvaret være skrøbeligt (p.g.a. krise 

og evt. neurologiske ændringer), hvorfor det er vigtigt hvordan og i hvilket tempo der 

arbejdes med dette.  

Psykologerne i Scleroseforeningen har (som beskrevet ovenstående) en eksistentiel tilgang. 

Psykologerne vægter bl.a. værdien af at være vidne til klientens livssituation og livshistorie, 

at være medfølende i lidelsen, uden nødvendigvis at være tolkende. Psykologen er i stand 

til at udholde at klienten deler sin lidelse. Psykologen er i stand til at tage følelsesmæssige 

temaer ind, til at fordøje/bearbejde dem og give dem tilbage til klienten på en acceptabel 

form.  
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5.2. Det hele liv. 

Vi antager, at det hele liv er påvirket af sclerosen, og alle områder bliver tilbagevendende 
påvirket pga. sclerosens uforudsigelighed.  
Vi gør Betingelser Resultat/virkning 

Vi sørger for at spørge til alle 

for klienten væsentlige 

områder af livet, f.eks. 

arbejdsliv, parforhold, 

fritidsinteresser, socialt 

netværk etc.  

Vi taler om, hvordan man kan 

navigere i forhold til den nye 

situation. F.eks. hvordan kan 

jeg kommunikere bedre med 

min mand? Hvordan får jeg 

talt med mine venner om, at 

jeg har sclerose og hvordan 

den påvirker mig? Hvor 

meget skal jeg fortælle om 

sygdommen på min 

arbejdsplads? 

Viden om sclerose og 

sygdomsudvikling. 

 

Viden om at være i verden 

med kronisk sygdom.  

Klienten får indsigt i forhold 

til, at alle områder i livet 

tilbagevendende bliver 

påvirket af sclerosen. 

 

Klienten skaber nye 

handlingsstrategier. 

 

Klienten får nye måder at 

tænke om sig selv på.  

 

Holder antagelsen? 

Antagelsen om at det er det hele liv, der rammes af sclerosen, bliver bekræftet massivt. 

Dog er det meget afhængigt af det konkrete sygdomsforløb, hvor meget og hvornår den 

enkelte klient oplever sygdommen som indgribende i det samlede liv. Som én 

interviewdeltager udtrykker skiftet fra et travlt liv til livet som syg: 

 ”Det var som at være i Tivoli og have fået et turpas af sine forældre, have tabt det – 

og jeg får ikke et nyt!”.  

En anden udtrykker om sit liv:  

”Jeg kunne slet ikke overskue det!”  

og en tredje siger ”Jeg kunne ikke få hold på mit liv”.  

Disse eksempler handler om klienter, der alle har mærket sygdommen som noget der 

antaster det samlede overblik over livet – med tab af identitet og evne til at udfolde sig.  

For andre klienter har sygdommen aktualiseret gamle handlemønstre og udfordret 

relationer til en mor og far, hvor dét at finde nye måder at ”passe på sig selv”,  og at undgå 

skyldfølelse, var to presserende temaer. 
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Sygdommen kunne også give anledning til en datters frygt og isolation, som reaktion på 

moderens sygdom, med de spekulationer det så kunne afføde hos moderen.  

En interviewdeltager beskrev sygdommens indgriben således: 

”Jeg gik mentalt i stå: jeg holdt op med at gå lange ture, dykkede ikke mere, roede ikke 

kajak mere…”  

og supplerer med at fortælle at det også har tyndet ud i venneflokken. 

En interviewdeltager udtrykker omfanget af sygdommens indgriben således:  

”Det antaster alt: 

- ens forhold 
- arbejde 
- ens følelse som kvinde 
- ens forhold til venner og kolleger 
- jeg ville ikke have nogen hjem at besøge mig (man inviterer 

ikke nogen hjem til sin toiletstol)” 
 

For nogle kommer denne påvirkning af det samlede liv gradvist – efterhånden som 

de fysiske symptomer melder sig. Sygdomserkendelsen og håndteringen af 

situationen er afhængig af mange konkrete forhold i klienternes liv. Nogle forsøger 

også i en længere periode at benægte sygdommen – og ”leve videre som intet var 

hændt”. En interviewdeltager udtrykker dette således:  

 

”Jeg blev selvfølgelig ked af det, men mit forløb har egentlig været meget stille og 

roligt. Det går hele tiden lidt ned ad bakke – ikke markante attak. Så det er sjældent 

jeg virkelig har tænkt: ”Dér var en nedgang!”. Det har nok også gjort det muligt at lukke 

øjnene lidt for sygdommen. Man kan sige, at jeg fornægtede sygdommen de første 

mange år. 

Jeg har aldrig snakket med mine omgivelser om sygdommen (andet end min familie og 

nære venner, og min chef). På arbejdet har jeg f.eks. når jeg skulle følges med andre et 

sted hen, dækket mig ind bag kreative påfund, såsom ”jeg skal lige på toilettet – gå I 

bare i forvejen” o.s.v. Jeg ville ikke have, at jeg skulle være ”hende med sclerosen”.  

 

Da sygdomstegnene bliver så markante, at hun ikke længere kan følge denne 

strategi, bryder hun sammen ved et møde på arbejdet, og bliver klar på at hun må 

have psykolog-hjælp. 

 

Dét at få talt med omgivelserne (mand, kolleger, chef…) om sygdommen bliver et vanskeligt 

tema for flere, og f.eks. kunne håndteringen af en jobsamtale for en forholdsvis 

nydiagnosticeret være en udfordring. 
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Klienternes oplevelse af psykologernes handlinger og virkningen heraf. 

Generelt fremgår det af interviewene, at klienterne oplever at alle temaer og spørgsmål kan 

tages op. Som en interviewdeltager husker det:  

”… så sagde psykologen: ”Det er dig der bestemmer, hvad vi skal snakke om”  

Og som en anden sagde: 

”Psykolog NN og jeg kunne tale om ALT.” 

Interviewdeltagernes beskrivelse af temaerne, der har været behandlet viser også noget 

om bredden: 

”Vi snakkede meget om mit arbejde. Om samarbejdet jeg indgår i. Arbejdsopgaverne og 

mængden af arbejde. Min ansvarsfølelse – og også om min ansvarsfølelse for andres 

arbejde”.  

”Jeg snakkede bare om mig selv. Psykologen sagde ikke ret meget. NN spurgte til 

venner og familie. ” 

”NN gjorde egentlig ikke noget. Satte sig bare og så gik jeg bare i gang med at 

fortælle” 

”NN spurgte mig: Hvad kan du gøre for dit liv? Hvad vil du med dit forhold.” 

‟”Vi talte om tre ting: 

Følelser/sex 

Intimitet 

Forpligtigelse 

Vi snakkede om sex – det gør psykologer jo – det hjalp” 

Som det sidste citat konstaterer, oplevede denne interviewdeltager, at det hjalp at tale om 

problemstillingen. Og en anden interviewdeltager siger: 

 ” –Men det at sige det højt gør det virkeligt – sige det højt til en perifer ven” 

Og som en anden sagde: 

”Det kræver lidt overskud at fortælle om sine problemer… men det hjælper.” 

Udover virkningerne ved blot at få talt om problemerne, som programteorien rummer 

forestillinger om har en positiv virkning, så er det meget forskelligt hvad 

interviewdeltagerne nævner som handlinger fra psykologernes side, der havde en virkning. 

Nogle refererer til ”at få opgaver for”, som noget der skubbede til en positiv udvikling: 
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 ”NN gav mig nogle gode råd om mit forhold til min mand. 

NN gav mig hver gang ”lektier” for til næste gang.  

Spurgte mig: Hvad kan du gøre for dit liv? Hvad vil du med dit forhold. 

NN sagde tydeligt til mig: Du skal blive en person igen under disse nye omstændigheder 

din sygdom er ikke dit liv – det er en del af dit liv” 

 

Gode råd og støtte til at lægge planer er andre eksempler på dét interviewdeltagerne har 

oplevet virkningsfuldt. Planerne kan handle om alt lige fra helt konkrete, jordnære 

overvejelser om at gå ud med veninderne, melde sig til fritidsaktiviteter m.m. og større og 

mere psykologiske strategier (i f.h.t.f.eks. at være mere åben om sin sygdom, at tage imod 

hjælp…). 

En anden interviewdeltager konstaterer konkluderende om psykologhjælpen: 

”Dét har psykologerne gjort godt for – at de har fået bygget mig op – sådan ville jeg 

ikke have gjort tidligere” (i forbindelse med at hun havde fået sagt fra). 

Programteorien omtaler også den tilbagevendende påvirkning af deres liv som sclerosen 

har. Indsigten heri udtrykkes af en interviewdeltager i følgende udtalelse:  

”Men som jeg også har fået at vide, så sker der en gradvis flytning af ens forestillinger 

efterhånden som sygdommen skrider frem. På dét tidspunkt troede jeg ikke, at jeg ville 

få det så slemt.” 

 

 

Opsummerende kan man konstatere, at programteoriens antagelse om, at det hele liv er 

påvirket af sclerosen, og alle områder tilbagevendende bliver påvirket p.g.a. sclerosens 

uforudsigelighed, holder. Det fremgår af interviewene, at psykologerne stiller spørgsmål 

til de områder, klienterne ikke selv nævner. Psykologerne giver råd og vejledning i forhold 

til at komme videre med partner, børn, arbejdskolleger, venner m.fl. Virkningen ses i 

form af bl.a. klienter, der finder nye handlestrategier og nye måder at tænke om sig selv i 

forhold til sin sygdom. Dette punkt i programteorien holder. 
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5.3. Selvværd og selvforståelse 

Vi antager at sygdommen påvirker ens selvværd og selvforståelse. Oplevelsen af at 
have ressourcer rammes.  

Vi gør Betingelser Resultat/effekt 

Vi hjælper klienten til at 

etablere en balance mellem 

selvværd, selvforståelse og dét 

at have fået en alvorlig sygdom. 

 Livet har forandret sig i 
hvert fald fysisk, der er 
sorg og modløshed. 

 Realistisk 
sygdomsopfattelse med 
plads til at hverdagen kan 
fortsætte og at det kan 
være gavnligt at fortrænge 
i perioder: 
 Hvis klienten kun taler 

om sygdommen kan 
psykologen spørge til 
klientens hverdag. 
Hvis klienten slet ikke 
taler om sygdommen 
kan psykologen spørge 
til sygdommen. 

 Vi tager ressourcerne frem: 
 Vi benævner 

ressourcerne ved 
hjælp af spørgsmål, 
historier, fantasier og 
kommentarer 

 ”Når du fortæller mig 
dette, tænker jeg, at 
det må have krævet 
meget mod af dig…” 
osv. 

 Åndedræt – når 
klienten pludselig 
tager en dyb 
indånding, kan 
terapeuten 
kommentere dette 
som en ressource, 
hvilket tit overrasker 
klienten.  

 
Vi befordrer en pendulering 

mellem klientens 

krisereaktioner og ressourcer  

 
Vi er i stand til at arbejde med 
en pendulering mellem 
klientens krisereaktioner og 
ressourcer. 
At kunne lave assessment, der 

indbefatter at kunne se 

klientens ressourcer. 

Klienten ser, mærker, og bliver 

bevidst om ressourcerne igen. 

Der udvikles nye ressourcer. 

Klienten mærker en styrke, 

han/hun kan arbejde videre 

på. 

 

 

Klienten får skabt en ny 

identitet, hvor sygdommen 

bliver en del af identiteten.  
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Holder antagelsen? 

Alle interviewdeltagerne taler om at blive ramt på den måde de opfatter sig selv. De 

beskriver det på hver deres måde. Men udsagnene handler om identitet, selvværd og 

selvforståelse, samt at være ramt på sine ressourcer. Antagelsen om at sygdommen 

påvirker ens selvværd og selvforståelse, samt oplevelsen af at have ressourcer rammes, 

bekræftes således af alle interviewdeltagere. 

Én siger, at hans liv havde været fuld fart i overhalingsbanen og nu havde han bare en cykel.  

At han nu ikke kan leve op til folks forventninger. Sygdommen trækker energi ud af ham, og 

undertiden sover han i 14 timer. Som han udtrykker det  

”Hva‟ f... tænker jeg så,  er jeg blevet social taber?.... Jeg er blevet 20 år ældre på 

kort tid… Jeg har mistet noget – dybest set mig selv”. 

En kvindelig interviewdeltager taler om sit parforhold og siger: 

”før var vi to og forholdet var 50 –50, nu er det 100 – 0.” 

En ung mand fortæller: 

”Jeg tvivlede i det hele taget på mig selv”, siger han. ”Jeg dalrede bare rundt – en del 

af min stolthed er, at jeg udretter noget – min stolthed røg”. 

Samme mand reflekterer over, at han var faldet i værdi:  

”Min identitet var, at jeg kunne give, jeg er ældste bror i familien.  Og er jeg mindre 

værd i forhold til min kæreste”, spørger han sig selv.”  

En ca. 30 årig nydiagnosticeret kvinde siger: 

 ”Jeg føler mig mindre værd især på arbejdsmarkedet.” 

 Interviewdeltagerne taler om balancen imellem at være syg og lade som om, de ikke er 

det. En kvinde i 50’erne fortæller om, hvordan det i starten var uvirkeligt. Som hun siger:  

”Jeg fejler jo ikke noget, jeg kunne ikke opleve mig som rigtig syg - men det var jeg jo – 

og jeg havde svært ved at fortælle nogen om det.”   

En anden siger, at hun havde svært ved at forlige sig med at være ’sådan en handicappet’. 

En kvinde i 40’erne siger: 

”Jeg havde det svært med at henvende mig til Scleroseforeningen, for jeg ville ikke 

være syg. Jeg ville ikke i kontakt med den forening. Jeg ville bare ikke identificeres 

med den sygdom”. 

En mand i 40’erne, der sidder i kørestol siger, at han altid har klaret sig selv og har svært 

ved at acceptere sin situation, og som han siger : 
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”nu sidder jeg her og kan ingen ting.” 

En kvinde i slutningen af 40’erne siger:  

”Jeg har gennemført mit liv med at fornægte min sygdom. Det gik der det meste af 10 

år med”  

”Jeg opretholdt så godt jeg kunne et normalt liv. Langsomt, meget langsomt gik det op 

for mig, at jeg var syg. Når jeg ser tilbage, har jeg aldrig troet på eller opsøgt andre til 

at hjælpe mig. Jeg har aldrig haft lysten til at opsøge hjælp.” 

Spørgsmålet om at miste selvværd og blive påvirket på sin selvforståelse, kan dårligt 

udtrykkes bedre, end som en kvinde i slutningen af 40’erne gør det: 

 ”Jeg kunne da også godt tænke mig - om ikke en kæreste, så en ven. Men hvem vil have 

sådan en som mig?” 

Klienternes oplevelser af psykologernes handlinger og virkningen heraf. 

Et gennemgående træk i interviewene er, at deltagerne taler om, at udfordre dem på deres 

opfattelse af sig selv og deres værd. At de er begyndt at lægge planer for sig selv og 

sammen med deres partner og venner, de fortæller om at være blevet opfordret til at 

skrive lister over, hvad der gør dem glade. De fortæller, at psykologerne lægger mærker til 

små ting, roser dem for at være kommet. De bliver gjort opmærksom på åndedrættet som 

en ressource. De har fået realistiske håb og lyst til at fortsætte livet med de nye vilkår. En 

del gør samtidig opmærksom på, at det jo ikke er en mirakelkur, og at de aldrig helt lærer at 

acceptere deres sygdom. 

En kvinde i 40’erne, der har levet flere år med sygdommen siger: 

”Psykolog NN fik mig i gang med at fokusere på mine ressourcer. NN bad mig 

f.eks. om at opliste, hvad der er godt i mit liv. NN sagde: ”…find ud af med din 

kæreste, hvad der vil kunne gøre godt i dit liv”. ”Og jeg stortudede hos NN, men 

det var OK. Det er jo en selv-reparations-proces, og det er jo mig der skal få 

styr på det.” 

En yngre kvinde fortæller: 

”Psykolog NN siger til mig: Du er mere end et menneske, der er syg. Jeg prøver hele 
tiden.” 

Nogle taler om direkte at få forslag fra psykologen, mens andre som nedenstående siger: 

”NN sagde jo ikke noget om, hvad jeg skulle gøre – men jeg blev ligesom guidet 

frem til selv at finde ud af svarene.”  

Andre der taler om, at de ikke kan det samme som før, fortæller om, hvordan 

psykologen hjælper dem med at finde deres eget tempo og rytme. 
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En mand midt i 50’erne udtrykker det således: 

”Psykologen siger, at jeg skal finde min egen rytme. NN siger også, at jeg kan blive 

stærkere, men at jeg skal finde mit eget tempo. ”   

”NN sagde også, at jeg skulle trække vejret – og spurgte til min qi gong, som NN havde 

foreslået mig at gå til. NN byggede en god atmosfære, en god stemning op. NN var rolig 

– snakkede godt med mig. Når jeg gik fra samtalen var jeg lettet. Jeg var afspændt.” 

En anden siger: 

”NN gav mig hjemmeopgaver: Prøv at skrive det op der gør dig glad – fik sporet mig ind 
på positive tanker.” 

 

Mange taler om de tab den tilbagevendende træthed giver, og at de har talt med 

psykologen om det, og hvordan det hjælper dem at blive gjort opmærksom på deres 

egne kropsreaktioner. 

Mange fortæller ligeledes, at samtalerne skubber til, at de iværksætter deres planer, hvad 

enten det er at gå på cafe med deres kæreste eller at købe sommerhus. En kvinde i 40’erne 

siger: 

”Jeg har fået god hjælp til at begynde at lægge planer – helt almindelige planer: 

så skal vi .... , så skal vi være .... jeg var helt holdt op med at lægge planer, nu gør 

vi det. 

NN viser mig vejen – jeg skal selv gøre tingene.” 

Andre taler om at have ressourcer til de helt praktiske hverdagsagtige ting. 

En kvindelig interviewdeltager i midten af 40’erne konstaterer:  

”ja, men det er et identitetstab. Mit liv var aktivt, med venner, kolleger og 

intellektuelle udfordringer”. ”Men jeg er begyndt at interessere mig for ting, 

der var mig før jeg blev syg. Men også for nye ting. Der er jo en masse jeg ikke 

kan mere: jeg kan ikke løbe. Men f. eks. har jeg været i biografen 4 gange i år 

MED KØRESTOL – finder et godt sæde i biografen - stiller kørestolen ud til 

siden – ”Det er fint”. Det med kørestolen er/har været en overvindelse. Jeg ser 

jo ikke syg ud, når jeg bare sidder. Men vi har fået fælles oplevelser, som vi kan 

snakke om.” 

En mand i midten af 40’erne fortæller: 

”Jeg har altid… eller siden jeg var helt ung… været god til computer. Og med 

sygdommen har jeg nu fundet ud af, at forskellen på computer og keyboard ikke er så 

stor. Så dét har jeg gjort til en fritidsinteresse. I dag spiller jeg i band med 3 andre.”  

Musikken havde jeg faktisk før sygdommen. Men jeg har åbnet mig og åbnet mig…”.  
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En kvinde kommenterer samtalerne på flg. måde: 

”De fyldte meget. Jeg tænkte på det hele tiden. Tænkte på at passe bedre på mig selv. 

Jeg huskede f.eks. at holde pauser på arbejdet. Sørgede for at skaffe mig huller, hvor 

jeg med god samvittighed kunne gøre dét, jeg havde brug for. 

Jeg flyttede fokus… Når der er noget, der ikke fungerer, så er det vigtigt at rette 
fokus på dét, man kan gøre noget ved.” 
 

En anden kvinde siger: 

”I forløbet med psykolog NN var min proces mere helende – de var også i mine tanker, 

når jeg ikke var til samtalerne – når jeg gik hjemme.”  

”Massage – alt der var dejligt – vise hinanden lidt mere ømhed – fokus på det gode og 

positive. På dét jeg kunne. Så det var kædet sammen med mig – i stedet for 

sygdommen.” 

 

En kvindelig interviewdeltager taler om sin manglende selvtillid og siger: 

”Jeg hadede mig selv. Og jeg syntes, det var uretfærdigt. Jeg har kæmpet en kamp. 

Jeg har ingen selvtillid. Kan ikke holde ud at se mig selv i et spejl. Jeg véd godt, at jeg 

ikke selv har påført mig sygdommen, men…” 

”Folks opfattelse af mig er nok, at jeg er sej og kan så meget… Men… ” 

”Psykologen fik mig til at indrømme, at det er en facade. En jeg skal arbejde med. At 

jeg skal tage imod hjælp i stedet for at lukke mig inde. Dét har jeg kunnet bruge til 

noget. Det er en af vejene frem. NN var sød og rar. Det føltes ikke som et nederlag at 

være ved det.” 

 

Samme kvinde fortalte også: 

”Psykologen sagde bl.a. til mig, når jeg var utilfreds med, at jeg ikke kunne tage nogen 

initiativer og gøre noget… ”Hvordan har du så taget dig sammen til at komme herind”… 

Men det var da også et stort skridt for mig”. 

Da han bliver spurgt i interviewet, om det ikke ligeså godt kunne være enhver anden end 

NN, der stillede spørgsmål i forbindelse med hans ressourcer, svarede en nydiagnosticeret 

30 årig mand:   

” Det påvirkede min måde at tænke på. Jeg havde f. eks. problemer med at se om mit 

faglige niveau var højt nok. Da jeg sagde det, reagerede NN med at sige ‟Hvorfor skulle 

det ikke være det? – og hvis det ikke er det, må du jo bare forbedre det‟. Det var en 

udfordring.”  

En mandlig interviewdeltager fortæller, at det betyder meget, at psykolog NN siger: 

”Du skal prøve at holde fast i din træning” og ”Hold fast i dine ressourcer, du har 

mange”. 
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Opsummerende kan konstateres, at programteoriens antagelse om at sygdommen 

påvirker ens selvværd og selvforståelse, samt oplevelsen af at have ressourcer rammes, 

holder. En lang række eksempler viser desuden en sammenhæng imellem, hvad 

psykologerne gør og den virkning klienterne oplever i form af at blive mere bevidst om 

den måde, de tænker på deres tab af ressourcer på.  

Samtalerne gør, at klienterne i højere grad fokuserer på deres styrker, og at de arbejder 

videre med tankerne efter samtalerne. Deltagernes udtalelser viser også, hvordan de 

støttes i at lægge nye planer og får mod til at gennemføre en del af dem. Samtalerne viser 

også, hvordan deres syn på sygdommen og deres identitet påvirkes af samtalerne i en 

konstruktiv retning, hvor sygdommen bliver en integreret del af deres liv og 

selvopfattelse – uden at der er tale om mirakler. Dette punkt i programteorien holder. 
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5.4. Om at møde klienten dér hvor han/hun er 

Vi antager, at der kan opnås en indsigt og bearbejdning, når psykologen møder 

klienten dér, hvor klienten er.  

Vi gør Betingelser Resultat/virkning 

Vi understøtter klienten i 

den følelse, han/hun har. 

(f.eks. sorgen). 

Vi benævner de følelser, vi 

ser, f.eks. ”jeg kan se, at du 

blev ked af det”.  

 

Hvis klienten har et lavt 

energiniveau, kan 

psykologen sænke sit 

stemmeleje, vejrtrækning 

og mentale tempo, for at 

møde klienten hvor klienten 

er. 

 

At vi kender vore egne 

følelsesmæssige 

reaktioner. 

 

 

Psykisk fleksibilitet. 

Klienten føler sig set, 

forstået og accepteret, 

hvilket giver mulighed for 

en følelsesmæssig og 

kognitiv bearbejdning af 

klientens problemer. De 

kan f.eks. tale mere 

nuanceret om deres 

følelser. 

 

Holder antagelsen? 

Antagelsen om at der kan opnås en indsigt og bearbejdning, når psykologen møder klienten 
dér, hvor klienten er, holder. 
Det er tydeligt i interviewene, at det har stor betydning for interviewdeltagerne at 

blive mødt netop dér hvor de var. Formentlig forstærkes dette yderligere af den 

problematik, som vi vil behandle yderligere i rapporten, omkring den skepsis og 

mistro som ofte forekommer fra omgivelsernes side i forhold til den scleroseramte. 

Betydningen af at blive ”set”. At få bevidnet sin tilstand – uden forstyrrende 

relationer eller omgivelsernes vurderinger. Som en mand i 30’erne udtrykker det: 

”Det føltes som man var på neutral grund – uden at man blev ramt i nakken af det (som 

f. eks. på arbejdet) Her var der frit slag – og på mine præmisser. Det var mere end en 

skulder at græde ud ved.” 

 

Generelt udtrykte de interviewede sig ganske reflekteret om deres egne følelser. 

Når man tager interviewets rammer i betragtning (se afsnit 3) og medtænker, at 

interviewdeltagerne er et bredt udsnit af en befolkning, der ikke nødvendigvis er så 
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reflekterede om egne følelser, så kan vi konstatere mange mennesker, der havde en 

stor indsigt i f.h.t. deres følelser, liv og psykiske situation. Og en udtalelse som 

bekræfter programteorien kommer fra en kvinde sidst i ’50erne, der sammenfatter: 

”Det gør mig så glad, at der er én, der kan se mig!” 

Klienternes oplevelser af psykologernes handlinger og virkningen heraf. 

Det må forventes, at være et af de sværere programpunkter at erindre om. Dét at være i en 

intens følelsesmæssig situation, og bearbejde sine følelser, kan formentlig både være svært 

at erindre detaljer fra, samt sidenhen at tale om.  

De handlinger interviewdeltagerne refererede til, at psykologerne gjorde, var f.eks.: 

”Det var klassisk psykologisk snak ”hvordan har du det med det?” Prøvede ikke at tvinge 

mig til at være aggressiv.”  

Og en anden interviewdeltager siger: 

”NN stillede alle de spørgsmål, jeg ikke selv turde stille mig. Eks.: Hvordan jeg levede 

mit liv? Hvordan jeg håndterede tingene i min hverdag? NN lyttede. Første gang jeg 

bare havde muligheden for at læsse af. Jeg havde ikke snakket med hverken min mand 

eller børn. En god veninde har jeg talt lidt med….” 

Og hun fortsatte: 

”NN gjorde noget, der hjalp mig meget: NN vendte dét jeg sagde om – og sagde det som 

om det var NN der var mig – og jeg skulle finde løsningerne. Det var som at se sig selv 

udefra.” 

Også dét at ”få vendt tanker” kunne være gavnligt: 

”Jeg har kunnet bruge psykologerne til at vende problemerne med dem. Det bekræfter 
mig i et eller andet… Og det kan også sætte nogle nye tanker i gang… Hvis jeg har en 
eller anden mening, så siger de et eller andet, der udfordrer mine tanker.” 
 
 
Andre interviewdeltagere bruger ord som ”befrielse” om den oplevelse at kunne udtrykke 

sine følelser – og opleve sig forstået.  

”Jeg var meget overrasket og lettet første gang. Bare det at lette mig for ALT til en 

fremmed, der ikke behøvede at forholde sig til mig bagefter. – Ja det var så 

befriende.”  

Adskillige interviewdeltagere nævner, hvordan de er blevet støttet i at have de følelser, 

som de nu en gang har. Hvad enten følelsen har handlet om at være ked af det eller vred, 

har det hjulpet dem at give sig selv lov til at være dér, hvor de var. 

 
For nogles vedkommende var det en mulighed, som de endog ikke havde taget op i forhold 

til deres egen partner, eller som én sagde – hun ville ”skåne” forældrene og nærmeste 
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familie for de spekulationer det kunne afstedkomme at fortælle herom: 

 

”Det er godt at have en, der ikke er familie til at lytte til en. Man vil så gerne skåne 

familien – storesøster og forældre. ” 

Også interviewdeltagerens omgivelser havde i nogle tilfælde registreret og udtrykt en 

ændring: 

”Men allerede efter første gang kunne mine omgivelser mærke, at det havde været 
godt. Jeg var glad og lettet.” 
 

 

Opsummerende kan man konstatere, at programteoriens udsagn om at der kan opnås en 

indsigt og bearbejdning, når psykologen møder klienten dér, hvor klienten er, holder. Der 

sker en bearbejdning af følelser og tanker – og med en gunstig virkning. 

Interviewdeltagerne udtrykker lettelse over at ”være blevet set”, ligesom selve 

interviewenes gennemførelse på dette punkt sandsynliggør, at en bearbejdning af 

følelser og tanker er foregået. Dét at de er blevet set og accepteret gør det lettere for 

dem selv at godtage de følelser og reaktioner, de har. Dette punkt i programteorien 

holder. 
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5.5. Nutidens problemer i lyset af fortiden 

Vi har en antagelse om, at der er en effekt af at inddrage fortid for at belyse 

nutidens problematikker og derved skabe sammenhænge. Dette kan give mulighed 

for en modningsproces, hvor egne følelser kan rummes, udtrykkes og bearbejdes.  

Vi gør betingelser Resultat/virkning 

Psykologen prøver at skabe en 
forbindelse mellem klientens 
reaktioner i nutiden, og 
hans/hendes oplevelser i 
barndommen.  

Når klienten taler om følelser siger 
psykologen f. eks. ”Er det noget du 
har mærket/ er stødt ind i før i dit 
liv?” 

Hvis klienten siger, at hans/hendes 
far var en hård banan, siger 
psykologen f. eks. ”Hvad gjorde 
du, når han var en hård banan?” . 
Psykologen kan spørge: ”hvordan 
har du det med dét tema i dag?”. 

Psykologen viser, at han/hun kan 
rumme deres følelser ved at  

 Være nærværende 

 Blikkontakt 

 Lytter 

 Være responderende 

Psykologen skaber et rum, hvor 
det er muligt for klienten at 
udtrykke sine følelser 

Psykologen benævner de følelser, 
som klienten viser f. eks. gråd og 
psykologen støtter gråden 

Benytter interventioner, der 
fordrer følelsesmæssige 
reaktioner  

- siger f. eks, ”træk vejret”,  
- ”det er OK, at du giver udtryk 

for din vrede” 
- ”kom med det” 

Udtrykker medfølelse: ”det lyder 
som om, det har været svært”.  

Psykologen har selv arbejdet 
psykoterapeutisk med sin fortid 
og sine følelsesmæssige 
konflikter. 

 

At psykologen er i stand til at føle 
med klienten og lade sig bevæge 
psykisk og kropsligt.  

At psykologen forstår og har 
medfølelse med klienten. 

 

Klienten udtrykker en forståelse 
for sammenhængen mellem 
fortiden og nutiden. Siger f.eks.: 
”Min mor viste aldrig svaghed – 
sådan er jeg også i dag”. 

 

Emotionel bearbejdning 

Klienten udtrykker 

 mindre anspændthed 

 mere livfuldhed 

 mere kontakt med sine 
følelser 

Den emotionelle bearbejdning og 
den psykologiske forståelse kan 
føre til: 

 

 At klienten får mindre behov 
for at skåne andre 

 At klienten kan tage imod 
hjælp udefra 

 At klienten udtrykker: ”Når 
jeg selv giver udtryk for mine 
følelser – så får jeg det bedre 
bagefter” 

 Accept af sygdommen 
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Holder antagelsen? 

Antagelsen om at der skabes mulighed for en modningsproces, hvor egne følelser kan 

rummes, udtrykkes og bearbejdes gennem en kobling mellem fortid og nutid, holder. 

 En meget stor del af de interviewede kommer med udsagn, der knytter bånd til deres 

tidligere liv, reaktioner, deres rolle i familien som barn og som voksen – og så nu som 

scleroseramt. De kommer ind på deres problemer med at sige fra, som de altid har kendt 

til, men som nu aktualiseres af at være ramt af en kronisk sygdom. De taler om ikke at 

påtage sig så meget ansvar som tidligere over for arbejde og over for andre mennesker, at 

de må arbejde med deres skyldfølelse, og at det er en udviklings- og modningsproces. Nogle 

taler meget om deres rolle i familien i forhold til forældre, søskende, partner og børn – en 

rolle som nogle måske gerne vil bibeholde på trods af tab af ressourcer – og som andre 

gerne vil ændre på i den nye situation.  

En mandlig interviewdeltager i begyndelsen af 40’erne taler om, at han blev mobbet som 

dreng: 

”Jeg blev mobbet som barn. Og dét har måske gjort, at jeg bedre kan sluge en kamel i 

dag. Jeg har nævnt det for psykolog NN, men vi har ikke snakket så meget om det. Vi 

har talt mere om nutidsproblemer” 

Han fortæller videre, hvordan han tidligt i livet har måttet lære at klare sig selv. Og hvordan 

han har arbejdet siden han var 10 år gammel. Han fortæller også, hvor vigtigt det er for 

ham ikke at være afhængig af andre. Og han fortsætter: 

”Jeg skal være mig selv arbejdsmæssigt. Der er ingen der skal bestemme over mig.” 

”Jeg har prøvet at tænke så positivt, som man kan. Det er ikke noget, jeg har 

”håndteret” - men som jeg bare har måttet acceptere. Jeg har måttet lære det”” –”‟ 

Med psykolog NN har jeg talt mere om mine problemer her og nu.” ”Men der hænger 

altid noget fast fra sådan en mobning”‟  

En nydiagnosticeret kvindelig deltager udtrykker sig således: 

”Sclerosen og samtalerne var et ordentligt spark til personlig udvikling. Som sagt havde 

jeg arbejdet med mig selv tidligere, men dette fik mig virkelig videre. Jeg kan sige, jeg 

er kommet langt.”  

 

Klienternes oplevelser af psykologernes handlinger og virkningen heraf. 

En del af interviewdeltagerne ser klart sammenhænge og mønstre mellem deres fortid og 

nutid og vil gerne tale om det i samtalerne. De arbejder bevidst med det i deres hverdag og 

føler, at samtalerne med psykologerne hjælper dem videre, at det gør dem bedre til at tage 

vare på sig selv og overveje deres roller i forskellige relationer, over for deres forældre, 

deres børn, partner, chef, vennekreds, kolleger og fremmede.  
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Andre nævner sammenhængen mellem nutid og fortid mere indirekte -  ofte i bisætninger 

som “……, det kender jeg fra andre sammenhænge”, “……, sådan er jeg/har jeg altid været”, 

men har ikke lyst til mere massivt at gå ind i det hverken i psykologsamtalerne eller i 

interviewene. Enkelte synes, det er for ”psykologisk”. De lægger næsten alle vægt på, at det 

er nutiden, det handler om, og siger, at det også er hovedfokus for psykologerne. 

Mange af udsagnene går på at sætte grænser og sige til og fra: 

“Psykolog NN gjorde mig opmærksom på, at jeg var hård ved mig selv. 

NN sagde tingene kontant og direkte. Det kan jeg meget godt lide. NN sagde f. eks. ”Nu 

må du stoppe med at tage dig af din mor”. NN fik mig til at se, at jeg havde 

skyldfølelser over for min mor. Jeg havde svært ved at sige fra over for hendes 

forslag. NN gjorde det klart, at jeg måtte sige fra.”  

 

En nydiagnosticeret kvinde i 20’erne taler om sin følsomme mor, som hun nødig vil gøre 

ked af det, og en far, der selv har mange problemer. Hun konkluderer: 

 

”Min mor er meget følsom – hvad gør jeg? Psykolog NN førte mit fokus tilbage til mig 

selv. Det var et mønster som var skjult for mig. Hvis jeg faldt i skolen skjulte jeg det. 

Jeg ville ikke gøre min mor ked af det.” 

En anden interviewdeltager lægger vægt på, at han lærte at trække vejret dybt, når en 

følelse af vrede blev for overvældende. 

En nydiagnosticeret kvinde i 30’erne taler om sin rolle som mor: 

“Vi har to børn på 12 og 8 år. Når jeg kommer hjem fra arbejde, har de ikke brug for, 
at jeg er træt. Psykolog NN har hørt mig tale meget om at være mor. Jeg har talt 
rigtigt meget om det. NN har sagt: ”Det er OK det du gør.” ”Du er god nok”.  Og det har 
jeg brug for.” 
 

Direkte spurgt om, hvad det giver at rumme, udtrykke og bearbejde følelser, samt 

bearbejde relationer, får vi forskellige svar: 

En siger: 

”Jeg giver mere plads til mig selv. Jeg taler mere med min kæreste.” 

En anden siger: 

”Jeg foreslog min mor at gå herude på Scleroseforeningen. Det gjorde hun så. Hun 

tænker meget på andre, vil ikke belemre andre med sig selv.” 

En kvindelig interviewdeltager opsummerer: 

”Psykolog NN har givet mig gode råd om at sige fra, f. eks. sidste gang talte jeg 

arbejde med NN. Jeg var i arbejdsprøvning. Det var hårdt. Man bliver træt. Det har 

været svært at acceptere min træthed – min mand bliver vred på mig, når jeg ikke 
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tager hensyn til min træthed. Det var godt at snakke igennem og se, hvordan tingene 

hang sammen.” 

 

Psykologen inviterer til, at klienten kan se sig selv, hvilket nedenstående citat kan være et 

billede på: 

”Hos psykolog NN startede jeg med at fortælle om hele mit liv – lige fra jeg var barn – 

hvor jeg som 7 årig lå søvnløs om natten – alle mine bekymringer – så fortalte NN, 

hvordan jeg var – og dét ramte plet – NN satte ord op det – ikke en gang min mand 

kender mig så godt…” 

 

Flere af interviewdeltagerne siger på deres forskellige måder, at det at snakke om 

relationer og fortid – nutid giver dem mere mod på at leve i nuet og se, hvad der kommer. 

Det gør dem gladere, og får dem til at tage tingene lettere. 

 

Opsummerende kan siges, at antagelsen om, at der skabes mulighed for en 

modningsproces, hvor egne følelser kan rummes, udtrykkes og bearbejdes gennem en 

kobling mellem fortid og nutid, holder. Der er forskellige bud på det, men der er alligevel 

ikke tvivl om at antagelsen holder. Interviewdeltagerne taler næsten alle om en 

udviklingsproces, som aktiveres på forskellige tidspunkter for den enkelte. De taler 

næsten alle enten direkte eller indirekte om en sammenhæng mellem nutid og fortid. 

Flere nævner også, at det er en modningsproces, der kommer op igen og igen med 

alderen.  

Med hensyn til de enkelte temaer under antagelsen i Programteorien f. eks. ’at lære at 

sige fra og til’, at ’psykologen skaber et rum, hvor det er muligt for klienten at udtrykke 

sine følelser’ ’ at det er Ok at have de følelser, den enkelte nu har – hvad enten det er 

vrede, ked-af-det-hed eller frygt’, er der dækning for det i interviewene.  

Interviewdeltagernes tilbagemeldinger på, hvad det gør ved dem er klare. Når de giver 

udtryk for deres følelser uden at blive vurderet, og de får mulighed for at tage situationer 

op, der handler om skyld, ansvar, afmagt og ofte forbudte emner fra fortid og nutid til de 

allernærmeste relationer, så giver det plads, luft og muligheder i deres nutid.  Dette 

punkt i programteorien holder. 
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5.6. Klientens kontakt med sig selv 

Vi antager, at klienten bedre kan håndtere sclerosen, når vi hjælper ham/hende til at 

være i en autentisk kontakt med sig selv.  

Vi gør Betingelser Resultat/virkning 

Psykologen hjælper klienten 

til mere kontakt med sig selv, 

f.eks. ved at spørge  

 ”Hvad mærkede du i den 
situation – og hvad mærker 
du nu, hvor du fortæller 
det?”   

 ”Blev du irriteret? ”  

 

Psykologen inviterer til, at 

klienten kan se sig selv. 

Psykologen siger f.eks.  

 ”Hvordan tror du andre ser 
dig i den situation?” 

 ”Hvis du trådte tre skridt 
tilbage, hvad ser du så?” 

Psykologen ser f. eks. bagom 

”den artige lillepigerolle” f. eks. 

hvis en klient taler meget 

floskelagtig: ”Ih, hvor er vi 

gode til at hjælpe hinanden her 

i gruppen”. 

Psykologen sætter et spejl op 

for klienten, så han/hun kan se 

sig selv. 

Stiller undrende spørgsmål. 

At psykologen skaber rum, 

hvor klienten kan være sig 

selv. 

At psykologen holder sig 

udenfor/ikke lader sig vildlede 

af klientens umiddelbare 

fremtoning. 

At psykologen ikke lader sig 

forføre/fange i klientens 

forsvarsmønstre 

At psykologen ser dem på en 

anden måde end deres familie 

gør/gjorde. 

At psykologen kan mærke, 

hvad der sker i klienten og kan 

sætte sig ind i dennes følelser 

Klienten får øje på sin egen 

rolle i relation til andre. 

Klienten oplever at blive mødt 

autentisk. 

Klienten forstår sig selv bedre. 

Det kan undervejs være 

skræmmende for klienten. 

Det kan samtidig være en 

lettelse at forstå sig selv. 

Det giver klienten mulighed 

for en højere grad af 

medfølelse og omsorg over for 

sig selv. 

Det kan føre til ændrede 

handlemønstre (i arbejdslivet, 

i familielivet). 

 

Holder antagelsen? 

Antagelsen om at klienten bedre kan håndtere sclerosen, når psykologerne hjælper 
ham/hende til at være i en autentisk kontakt med sig selv, holder.  
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Dét at mærke – at være i autentisk kontakt med sig selv – lyder både såre banalt – og 
alligevel for de fleste – noget abstrakt. Hvornår véd man, at man er ”i autentisk kontakt 
med sig selv”? Det er ikke noget let spørgsmål at besvare. 
  
Mange udtrykker, at de har vanskeligt ved at acceptere deres egen træthed. Nogle prøver 
at skjule den eller får skyldfølelse. 
 
Det er et gennemgående tema, at det er vanskeligt at acceptere sig selv som syg. Det kan 

være skræmmende at tage skridtet og acceptere den situation, man er i. De der har levet 

med sygdommen i årevis, nævner disse svære faser som tilbagevendende. I begyndelsen 

kan det være svært at acceptere trætheden, at acceptere sig selv som syg, og enkelte 

omtaler, at de ”hader sig selv” som syg. Når kontakten til den faktiske situation opnås, har 

interviewdeltagere oplevet en større grad af omsorg for sig selv. 

Vi kan godt genkende de resultater og virkninger, som programteorien nævner. 
 

Klienternes oplevelser af psykologernes handlinger og virkningen heraf. 

Et eksempel på ændrede handlemønstre, er f.eks. den kvindelige interviewdeltager i 

midten af 30’erne, som havde svært ved at græde overfor sin mand: 

”Jeg havde svært ved at græde over for min mand. – NN gav mig lov. Jeg tænkte, ”har 

jeg pisset på Guds sukkermad?” NN gav mig lov til at være ked af det. Jeg hulkede – 

det var svært at græde, men der kom hul på bylden.  

Det har hjulpet mig utroligt meget. Det er i orden at være ked af det.” 

 

Og hun fortsatte senere: 

”Jeg begyndte at fortælle min mand mere end nogensinde før. Jeg fortalte en masse på 

vejen hjem i bilen hver gang. Tidligere tænkte jeg ”Det klarer jeg selv”. Det var 

psykolog NN, der skubbede til den udvikling.” 

 
Tilskyndelsen til at lægge planer og ændre handlemønstre udtrykkes også i denne 

interviewdeltagers beretning: 

”Jeg tager nogle initiativer til at gøre noget for mig selv. Jeg har f.eks. købt et 

sommerhus for ikke så længe siden – efter weekendkurset (kurset:”krop og sind” 

udbudt af psykologerne, red.) – jeg tænkte ”vi skal have et sommerhus” – og ikke noget 

med at vente til engang i fremtiden – det har været rigtig godt for mig. Jeg kan jo ikke 

vide, om der kommer en dag, hvor jeg ikke kan bruge det længere – men dét er ikke nu.” 

Samme kvinde sagde videre: 

”Og jeg har fået lagt en del af de bekymringer væk. Jeg har besluttet mig for at leve i 

nuet.”  

Dét at kunne se bagom handlemønstre og gennemskue egne roller er også ét af 

programteoriens elementer: 
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”Jeg har det stadig lidt svært med mine kolleger. – Jeg har et godt netværk. Jeg er 

åben og mine venner siger, det er dejligt, at du er så åben – gør det nemt for os. Og så 

irriterer det mig at være som jeg er over for mine kolleger. De siger ”Du er da sådan en 

solstråle" – Og jeg har lyst til at sige ”Ja, jeg skal være skuespiller, når jeg bliver 

stor". 

Virkningerne kan spores i nogle skift i handlemønstre såsom nedenstående to udsagn: 
 

”Ja, men det kan jeg sige i dag. Jeg vil ikke være ”a pain in the ass”. Gæster der 
kommer her må tage fat – vi laver det til en skovtur”  
 
”Jeg talte ikke med nogen om det, før jeg begyndte hos psykolog NN.  Jeg var stædig, 
hidsig, ingen skulle vide, at jeg havde sclerose INGEN!!.” 
 
Nedenstående udsagn sætter billede på programteoriens ord om, at modningsprocessen 

kan være hård, men at det kan give en lettelse at forstå sig selv: 

”Mine veninder kunne finde på at græde ved tanken om mig i rullestol. Ved hjælp af NN 

kan jeg nu sige, der kan gå lang tid før det bliver aktuelt. Det har været en 

modningsproces. Den har været hård, men jeg har kæmpet og har det godt med, hvor 

jeg er nu.” 

En kvindelig klient i 30’erne udtrykker om dét at være ved, ’hvor hun er’: 

”Jeg har gejst, og jeg er vedholdende. Jeg vil bare køre videre. Jeg er sådan en, der 

tænker meget over tingene. Jeg ville blive sindssyg, hvis jeg skulle gå hjemme. Jeg 

elsker mit udadvendte job. Men det er svært engang imellem at holde gejsten oppe – 

det har jeg brugt NN til. NN minder mig hele tiden om, at give mig selv lov til at være 

ked af det. 

Også min familie har sagt ”…du skal give dig selv lov til at være ked af det sammen med 

os.”” 

 
Psykologens spørgeteknik blev også opfanget indimellem – og konstateret som 

virkningsfuld: 

”Det var klassisk psykologisk snak ”hvordan har du det med dét?” Prøvede ikke at tvinge 

mig til at være aggressiv.”  

 

Opsummerende kan konstateres, at programteoriens antagelse om, at klienten bedre kan 

håndtere sclerosen, når psykologerne hjælper ham/hende til at være i en autentisk 

kontakt med sig selv, holder. Psykologernes invitationer til, at klienten mærker sine 

følelser, ved bl.a. at spørge ind til dem, og holde et spejl op for klienten, medvirker til at 

legalisere de følelser de har, og giver plads til medfølelse og omsorg for klienten selv. 

Klienternes syn på sig selv og den måde, de forholder sig til at være sygdomsramt på, 

bliver mere realistisk. Deres tendens til at dømme sig selv og tænke negativt om deres 

manglende ressourcer bliver blotlagt for dem, og de får hjælp til at kunne ændre dette 

fokus positivt. 

Når klienterne bliver hjulpet til at se sin egen rolle i relation til omgivelserne, kan denne 
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rolle nogle gange håndteres mere hensigtsmæssigt. Oplevelsen af at se og forstå sig selv, 

og kunne ændre handlemønstre er rigt repræsenteret interviewene. Dette punkt i 

programteorien holder. 
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5.7. Kronisk sygdom og krise 

Vi antager, at det kan medføre en krise at få en kronisk sygdom – som sclerosen at 

forholde sig til. Dette ny vilkår kan føre til regression.  

Vi gør 

 

Betingelser Resultat/virkning 

Psykologen arbejder med 

klientens regressive, 

følelsesmæssige reaktioner. 

Psykologen inviterer klienten 

til at fortælle sin historie i sin 

helhed. 

Psykologen hjælper klienten 

med at få sat ord på sine 

følelser ved f. eks. at spørge: 

”Hvis tårerne kunne tale, 

hvad ville de så sige?” 

Psykologen udholder 

følelserne sammen med 

klienten. Psykologen 

normaliserer og legaliserer 

klientens tanker og følelser i 

forbindelse med krisen f. eks. 

ved at sige:” Det er helt 

normalt at tænke og føle 

sådan”. 

Klienten kan komme med 

aggressive udfald (acting 

out). Psykologen rummer 

dette og realitetskorrigerer 

hans/hendes affekter.  

Specifik viden om 

krisepsykologi og 

krisereaktioner. 

Klienten bliver i stand til at 

forholde sig på en mere 

velintegreret måde i forhold 

til at have fået det nye vilkår 

som sclerosen er. 

Klienten får integreret krisen 

i sit liv, hvilket bl.a. fører til 

færre regressive, 

følelsesmæssige reaktioner. 

 

 

Holder antagelsen? 

Antagelsen om, at det kan medføre en krise at få en kronisk sygdom (som sclerosen) at 

forholde sig til, holder.  Vi fornemmer at begrebet ”krise” kan være svært at identificere sig 

med, ligesom det kan være svært helt at acceptere at være ramt af sygdommen.  Adskillige 
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af de interviewede har beskrevet tilstande, som vi vil betegne med ordet – men direkte 

adspurgt om det var dét, de talte om – var svarene ofte lidt usikre. De har i stedet 

beskrevet tilstande, som at de ikke kunne holde op med at græde, at de isolerede sig, at de 

blev apatiske, o.s.v. Andre af interviewdeltagerne var meget direkte med at benævne deres 

tilstand som krise. 

F.eks. en mand i slutningen af 40’erne: 

”Det er måske en midtvejskrise + 300 % jeg er i. Jeg har ikke haft nogen 40 års krise – 

og nu bliver jeg 50. Før var jeg på vej ind i livet – nu er jeg på vej ud af livet. Det er 

kernen – det talte vi om.”  

Og en anden mand i begyndelsen af 30’erne udtalte om samtalerne: 

”Der har været tidspunkter, hvor jeg havde lyst til at opgive det hele – hvor jeg har set 

det som krisehjælp. Jeg har haft tanker om det nu også var nødvendigt. Jeg har haft 

et hårdt efterår.”  

Og en kvindelig interviewdeltager beskrev sin vej til psykolog-hjælpen og sine 

kriserelaterede spørgsmål, således: 

”Jeg vidste overhovedet ikke, hvad jeg skulle gøre. Men en venindes mand, der har 

sclerose, foreslog det. Jeg gik på nettet og fandt ud af mere om foreningen og tænkte, 

at de kunne hjælpe mig. Spørgsmålene væltede rundt: hvad skal der ske med mig? Og 

med min datter? Og hvor længe kan jeg arbejde? O.s.v.”  

Blandt interviewpersonerne var også nogle, der havde fornægtet sygdommen, indtil de 

fysiske symptomer blev så kraftige, at dette psykiske forsvar ikke længere kunne holde.  

En kvindelig interviewdeltager beskriver således: 

”Dét med min fornægtelse af sygdommen havde også gjort det svært tidligere at tage 

mig sammen til at blive medlem af Scleroseforeningen, men nu blev jeg det, og jeg bad 

om en samtale med en psykolog. Jeg fik en tid allerede samme uge – tror jeg – og var 

inde hos NN.” 

 

Klienternes oplevelser af psykologernes handlinger og virkningen heraf. 

Generelt er det svært for interviewdeltagerne at gøre rede for, hvad psykologerne 

konkret gør af interventioner under samtalerne. Denne problematik bliver forstærket, 

når det handler om samtaler, der er foregået med klienter under en krise, hvor 

hukommelsen ofte vil være påvirket. Imidlertid er der eksempler på interviewdeltagere, 

der kunne erindre fra samtalerne: 

”Hvad gjorde psykolog NN?  Det første jeg lagde mærke til var sproget. NN brugte et 

sprog, der var langt hårdere end mit. F.eks. sagde NN ”Den lorte sygdom” – NN var 



40 | S i d e  

FRÛHLING & ALLERMAND 

mere direkte – det var godt. Det gav mig mulighed for at artikulere min vrede – at lukke 

en masse kontante reaktioner ud. 

Noget af det bedste, jeg kunne gøre på det tidspunkt, var også at interval træne. Der 

kan man også eksplodere – og smerten er kontant ikke som sclerosens diffuse smerte.”  

Ovenstående citat bekræfter programteoriens ord om, hvorledes psykologen kan hjælpe 

klienten med at sætte ord på følelserne – og at psykologen kan rumme, at klienten kommer 

med stærke følelsesmæssige reaktioner. Interviewdeltagerens indsigtsfulde observationer 

med sin fysiske træning synes også at være i tråd med programteoriens pointer – om end vi 

ikke kan sige at indsigten nødvendigvis stammer fra psykologsamtalerne. 

Samme interviewdeltager peger dog selv på en indsigt som psykologens anvisninger gav 

anledning til: 

NN lånte mig også en bog om at leve med en kronisk sygdom. Det var godt at læse, 

hvordan andre, der havde fået sclerose tænkte. Jeg gav min kæreste og min mor den, 

så de kunne læse den. Når jeg siger noget til min kæreste er jeg selektiv. Bogen 

beskriver de følelsesmæssigt hurtige skift godt.  ”  

En anden mandlig interviewdeltager, kan ikke præcist erindre, hvad psykologen konkret 

gjorde, men kan blot konstatere, at 

” ..vi taler sammen jeg lægger sgu ikke mærke til hvad NN gør. Vi kommer ud af en 

sidevej vi kommer langt omkring – det at jeg ikke lægger mærke til - ikke tænker over 

hvad NN gør, er det gode i sig selv ved det. 

Psykologer kan hjælpe på aggressioner.”  

og videre 

”Mine aggressioner – de blev mindre – Det er meget svært, men jeg synes ikke, jeg er 

så opfarende mere..”  

Det vanskelige ved at erindre de konkrete handlinger udtrykkes også af denne 50 årige 

kvinde: 

”Den første gang jeg snakkede med psykolog NN kan jeg slet ikke huske – jeg 

var for langt nede, men jeg er sikker på, at hvis jeg ikke var kommet til psykolog 

ville jeg ikke have siddet her i dag.”  

I interviewene har selvmordstanker været nævnt af adskillige, og ovenstående udtalelse 

står derfor langt fra alene. 

Krisen kan være den ny-diagnosticeredes oplevelse af kaos og afmagt, men den findes lige 

såvel hos den, der har haft sclerosen i en længere årrække. De tilbagevendende 

krisereaktioner forbindes med den fremadskridende sygdom, der med skiftende intervaller 

udløser store beslutninger og ændringer i livssituationen (skilsmisse, tab af arbejde, flytning 

m.m.). 
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Opsummerende kan konstateres, at antagelsen om, at det kan medføre en krise at få en 

kronisk sygdom – som sclerosen - at forholde sig til, og at det kan føre til regression, 

holder. I interviewene nævner interviewdeltagerne oplevelser af at være bærere af 

mange af krisesymptomerne – og for nogles vedkommende – uden at sætte ordet krise 

på sin tilstand. For nogle har psykologsamtalen sågar været livreddende, mens én ikke 

mener, at indsigten hjælper vedkommende i krisen. Dette punkt i programteorien holder. 
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5.8. De kognitivt ramte og/eller personlighedsmæssigt og adfærdsmæssigt ramte  

Vi antager, at de kognitivt ramte og/eller personlighedsmæssigt og adfærdsmæssigt 
ramte har brug for fokuseret, mere vejledende, støttende og konkrete interventioner. 

Vi gør Betingelser Resultat/virkning 

Fordi klienterne er ramt på 

områder i hjernen, der styrer 

adfærd, affekt regulering og 

empati kan de have brug for en 

forbedret regulering af adfærd 

og affekt.  

Psyko-edukation – eksplicitere 

de kognitive, 

personlighedsmæssige – og 

adfærdsmæssige problemer, 

der forekommer i samtalen.  

Psykologen bevidstgør og taler 

om paralleller til klientens 

hverdag og kommer med 

løsningsforslag. 

Psykologen er vidne til deres 

situation - både deres fysiske 

og deres emotionelle. 

Psykologen hjælper klienten 

med at strukturere sin 

tænkning f.eks. ved at tale om 

ét emne af gangen og ved at 

fokusere.  

Psykologen sænker tempo, så 

han/hun imødekommer 

klientens mentale tempo. 

Psykologen taler om 

løsningsforslag. 

Psykologen gør det diffuse 

konkret. 

Assessment af de kognitive 

funktioner og af de personlige 

og adfærdsmæssige 

ændringer. 

 

Viden om de særlige kognitive, 

personlighedsmæssige og 

adfærdsmæssige ændringer 

ved sclerose.   

Klienten bliver bedre til at 

strukturere sin tænkning. 

 

Klienten får skabt indsigt og 

nye handlemuligheder. 

 

Klienten får en åbenhed i 

forhold til at være kognitiv 

ramt og ved 

personlighedsmæssige og 

adfærdsmæssige ændringer. 

Klienten bliver bedre til at 

kunne erkende det selv og at 

kunne tale med andre om det. 

 

Klienten får reduceret sin 

angst. 

 

Klienten får en forbedret 

regulering af adfærd og affekt. 
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Holder antagelsen? 

Antagelsen om, at de kognitivt ramte og/eller personlighedsmæssigt og adfærdsmæssigt 

ramte har brug for fokuseret, mere vejledende, støttende og konkrete interventioner, 

holder.  

Kun en mindre del af de 18 interviewede har direkte erfaring med at være kognitivt ramt. 

Hvorvidt der indgår personlighedsmæssige og adfærdsmæssige aspekter i de interviewedes 

sygdomsbillede, er der ikke belæg for at kunne fastslå i interviewene. Deres 

tilbagemeldinger er imidlertid meget klare med hensyn til, hvad de har behov for af støtte 

og vejledning, og hvad de får.  

Ligesom andre scleroseramte nævner også flere af de kognitivt ramte, at de har haft 

selvmordstanker og vigtigheden af at have kunnet tale med psykologen om det. Som en 

kvinde i slutningen af 50’erne udtrykker det:  

”Jeg sagde til mig selv, at hvis jeg nogensinde ville få det så slemt, ville jeg overveje at 

tage mit eget liv. Men som jeg også har fået at vide, så sker der en gradvis flytning af 

ens forestillinger efterhånden som sygdommen skrider frem. På dét tidspunkt troede 

jeg ikke, at jeg ville få det så slemt.” 

De interviewede taler om at blive set – at der er én, der er vidne til deres historie. 

De taler om at få struktur på deres tanker, at få gode råd og viden om de kognitive 

virkninger sclerosen kan have. 

Klienternes oplevelser af psykologernes handlinger og virkningen heraf. 

De interviewede har mange eksempler på, hvordan samtalerne med psykologerne hjælper 

dem, og hvilke handlinger fra psykologernes side, der hjælper dem. Her er et udpluk af 

interviewene: 

En kvinde, der har levet i mange år hårdt kognitivt ramt af sclerosen, beskriver sin reaktion 

efter de første samtaler: 

”Jeg gik rundt på en sky! Jeg lagde en del planer.  Jeg har senere talt et par gange i 

telefon med psykolog NN, og det har også været fint. Bare den viden ... Jeg véd 

egentlig ikke hvad NN gør… jo … det er svært at beskrive. Jeg føler mig glad, når jeg 

har talt med NN. Får styr på mine tanker..  Bliver rolig i sindet..lægger planer.. NN 

foreslår nogle ting, der er gode for mig. Når NN har spurgt mig om noget og så 

foreslår, at jeg gør noget for mig selv (f.eks. at være ude i haven og opleve den) – jeg 

kan høre det er noget, der er godt for mig selv.”  

En anden kognitivt ramt kvinde udtrykker sin reaktion på samtalerne med denne udtalelse: 

”Andre gange jeg har henvendt mig til psykologerne har været, når sclerosen angreb 

hårdt. Jeg har jo ikke attaks – men den skrider bare hele tiden fremad. Jeg 
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forestillede mig, at de kunne give støtte og redskaber til at håndtere det hele. Og det 

har de også kunnet. Hér i forbindelse med at sclerosen var blevet så slem så slem, så 

sagde NN ”Når man oplever, at en sygdom bliver værre – så kan man få det – som da 

man fik diagnosen ” – og dét gav mig god mening. Og jeg tænkte ”og hvad – det er jo 

ikke verdens undergang -… jeg kan ikke cykle på min 2-hjulede, men hvad…” – Ofte har 

det været indlysende ting NN sagde – men meget nyttige.” 

Adgangen til hjælpen – at der er en at støtte sig til – fremhæves af en hårdt ramt kvinde: 

” I forhold til det gode ved NNs støtte – så har det nok noget med tillid at gøre. OG at 

NN var god til at samle op. Dét der kunne være rodet i én selv, sætter NN ligesom på 

plads. 

Det er betryggende, at jeg altid kan ringe til NN, når jeg har brug for det.” 

Her er en række citater fra interviewene, der giver udtryk for, hvad forskellige 

interviewdeltagere har oplevet, at de enkelte psykologer gør, og hvordan det virker: 

”Jeg har haft det godt med, NN lytter – og giver en reaktion.” 

”Når jeg får struktur – inde i mig selv – så er det godt.” 

”Når de stiller gode spørgsmål, der sætter tankerne i gang.” 

”Psykolog NN stillede spørgsmål. Også nogle, som viste at NN vidste meget om 

sygdommen. NN er god til at få folk ”på gled”. 

”NN styrede/valgte nok temaerne – NN havde nogle dagsordener – men det var meget 

diskret.” 

”Jeg var meget overrasket og lettet første gang. Bare det at lette mig for ALT til en 

fremmed, der ikke behøvede at forholde sig til mig bagefter. – Ja det var så 

befriende.” 

”Jeg kan ikke sige, at jeg kom meget ked af det – og gik meget glad. Men jeg har altid 

fået noget ud af det.” 

”NN gav mig gode råd om mit forhold til min mand.” ”NN gav mig ”lektier” for til næste 

gang” 

 ”NN spurgte ‟Hvad vil du gøre for dit liv? Hvad vil du med dit forhold?. NN sagde 

tydeligt: Du skal blive en person igen under disse nye omstændigheder, din sygdom er 

ikke dit liv – den er en del af dit liv.” 

Om den praktiske hjælp refererer mange – generelt - til den hjælp og træning de har fået 

fra Sclerosecentret i Haslev, som værende livgivende (på trods af den konfrontation, der 

også opleves med forskellige stadier af sygdommen).  

En del af den hjælp de kognitivt ramte får til at afhjælpe fysiske spændinger og reaktioner 

er beskrevet under afsnit 5.12 Specielt det udbytte en kvinde i 30’erne fik af at arbejde med 
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nogle kropslige øvelser og arbejde med sin aggression. De tilbagemeldinger er ikke gentaget 

her.  

Flere af de interviewede giver udtryk for, at det har hjulpet at få den vejledning og struktur, 

som psykologerne hjælper dem med i f.h.t. at håndtere deres situation. En afsluttende 

bemærkning fra en kvindelig interviewdeltager er et eksempel herpå: 

 

”Jeg prøver at lade være med at have fremtidsbekymringer. Med sclerose ved man 

ikke, hvad der sker det næste øjeblik. Det er ikke sandsynligt, at man får en mursten i 

hovedet – med sclerose ved du, at den vil røre på sig. 

Det var rigtigt at komme i gang med psykolog tilbuddet og meget vigtigt. Den måde, jeg 

håndterer min sygdom i dag, er meget anderledes, end da jeg fik diagnosen som 35 årig. 

Jeg har mere ro – måske også et spørgsmål om alder. (Tøver lidt) – Helt at acceptere 

det, kommer jeg vist aldrig til. 

Men det hjælper ikke at tænke så meget over det. Du må tage udgangspunkt fra, hvor 

du er nu. 

Det kan jeg sige i dag. Jeg vil ikke være ”a pain in the ass”. Gæster der kommer her må 

tage fat – vi laver det til en skovtur.” 

 

 

Opsummerende kan siges, at antagelsen om, at de kognitivt ramte og/eller 

personlighedsmæssigt og adfærdsmæssigt ramte har brug for fokuseret, mere 

vejledende, støttende og konkrete interventioner, holder. Hvorvidt der indgår 

personlighedsmæssige og adfærdsmæssige aspekter i de interviewedes sygdomsbillede, 

er der ikke belæg for at kunne fastslå i interviewene.  Programteoriens antagelser om, 

hvad psykologerne gør, og hvordan det virker, bliver bekræftet af mange forskellige 

udsagn fra de interviewede. Bl.a. opleves den fokuserede vejledning, de gode råd og 

psykologens hjælp til at gøre de diffuse tanker konkrete, som værende særdeles nyttig. 

Den sclerosefaglige indsigt hos psykologen nævnes af flere som helt afgørende. 

Samtidig skal det nævnes, at de fokuserede, vejledende, støttende og konkrete 

interventioner, der tales om i denne antagelse også i høj grad værdsættes af de 

interviewdeltagere, der ikke er kognitivt ramte – specielt i de tilbagevendende kriseagtige 

situationer, de oplever.  
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5.9. Om at få bevidnet sin historie 

Vi antager, at de klienter der er hårdt ramt fysisk af sclerosen, har gavn af at få 

bevidnet deres historie og det hjælper dem til at udholde deres situation.   

Vi gør Betingelser Resultat/virkning 

Psykologen taler om det, der 

er svært. F.eks. 

selvmordstanker. 

Psykologen bevidner 

klientens livssituation som 

den er. Ved f.eks. at udholde 

meningsløsheden, klientens 

tanker om tabet af 

kontaktmuligheder med 

omverden, klientens fysiske 

tilstand… 

Psykologen taler med 

klienten om hvordan de 

klarer hverdagen.  

Psykologen fremsætter 

forslag til hvordan klienten 

kan bryde ud af isolationen. 

Viden om sygdommens 
udvikling.  
 
Specialviden om det 
eksistentielle felt. 

Klienten finder ro og 

lettelse, får lettere ved 

at være. 

 

Klienten bliver hjulpet til 

at føle sig mindre 

isoleret. 

 

Holder antagelsen? 

Antagelsen om, at de klienter, der er hårdt ramt fysisk af sclerosen, har gavn af at få 

bevidnet deres historie og det hjælper dem til at udholde deres situation, holder. De fysisk 

hårdt ramte klienter vi har talt med har bekræftet antagelsen ganske tydeligt. Dels har 

ganske mange af samtlige interviewede nævnt selvmordstanker, som noget der enten 

havde været der, da diagnosen blev stillet (med afsæt i frygten for at ende i en kørestol), 

eller efterhånden som de fysiske begrænsninger meldte sig.  

 

Virkningen af at få bevidnet sin historie udtrykkes bl.a. af denne midaldrende kvinde: 

”Jeg følte mig lettet. Dét at have nogen at tale med tingene om. Endelig nogen der 

kunne lytte. Jeg følte virkelig, at jeg blev støttet.” 

En anden kvinde beskriver behovet for at få støtte i de perioder, hvor sygdommen 

forværres: 
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”Andre gange jeg har henvendt mig til psykologerne har været når sclerosen angreb 

hårdt. Jeg har jo ikke attaks – men den skrider bare hele tiden fremad.” 

 

Klienternes oplevelser af psykologernes handlinger og virkningen heraf. 

En beretning fra en 40-årig kvinde, kan indfange den situation som programteori-punktet 

omhandler: 

”Det var bare så godt at snakke med en, der ikke var ens familie, eller en af ens 

venner. Jeg var virkelig langt nede. Jeg kørte i en nedadgående spiral. Det er 

nedværdigende over for ens mand at skulle have toiletstol.” 

 

Kvinden blev foreslået at komme til genoptræning på sclerosecentret i Haslev, og fik 

i øvrigt psykologens støtte til at tage initiativer og fokusere på de ressourcer, hun 

stadig rummede: 

”Fandt langsomt ud af hvad jeg kunne: 

Jeg kunne tømme opvaskemaskinen/ stryge osv. 

Jeg meldte mig på Folkeuniversitetet til ”positiv psykologi. 

Man kan ikke alt, men man kan noget.”  

En anden kvinde i slutningen af 50’erne, også hårdt fysisk ramt af sclerosen giver et 

samlet udtryk for betydningen af at få bevidnet sin historie: 

”Det gør mig så glad, at der er en, der kan se mig!” 

og videre: 

” … Jeg véd egentlig ikke, hvad NN gør… jo … det er svært at beskrive. Jeg 

føler mig glad, når jeg har talt med NN. Får styr på mine tanker… Bliver rolig i 

sindet… lægger planer.. NN foreslår nogle ting, der er gode for mig. Når NN har 

spurgt mig om noget og så foreslår at jeg gør noget for mig selv (f.eks. at være 

ude i haven og opleve den) – jeg kan høre det er noget, der er godt for mig selv.”  

Den ene af de ovenfor citerede kvinder har sammen med sin mand også kunnet trodse 

nogle af de forhindringer, sygdommen kunne synes at sætte: 

”Vi har planer om den Italienske ferieby i Toscana – der skal vi ned – har set på deres 

hjemmeside – skrevet til dem – har bestilt fly – der er svømmepøl med lift – Vi skal 

derned til april – i stedet for dette forbandede snevejr.”  

 

En mand i 40’erne, som selv har omtalt aggression som en problemstilling, omtaler 

også det at få vendt hverdagen med psykologen som givende, og fortsætter: 

 

”Også det at komme væk hjemmefra – og snakke med en anden var godt. 
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Min ekskone sad hjemme altid, når jeg kom hjem efter 14 timer på arbejde. Og 

jeg havde ikke lyst til en hel masse. – I dag er det min kones situation: Jeg har 

lyst til en hel masse, når hun kommer hjem fra sit arbejde.” 

 

 

 

 

Opsummerende vil vi konstatere, at antagelsen om, at de klienter, der er hårdt ramt 

fysisk af sclerosen, har gavn af at få bevidnet deres historie, og det hjælper dem til at 

udholde deres situation, holder. Alene dét at kunne dele deres bekymringer og tanker om 

meningsløshed med én, der står udenfor deres familie og omgangskreds, har en 

beroligende virkning. Det at kunne tale om praktiske problemer og få orden og struktur 

på tankerne hjælper. Det er et fåtal af interviewdeltagerne, der hører ind under denne 

kategori, men mange kender frygten for at komme det. Programteorien holder. 
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5.10 Psykologens sclerose-faglige indsigt  

Vi antager, at det gør en forskel, om psykologbistanden er med eller uden 

sclerosefaglig indsigt. 

Vi gør Betingelser 
Resultat/virkning 

Psykologen svinger mellem 

specialviden om sclerose og 

det konkrete, som klienten 

bringer frem.  

Læring/education om sclerose 

for at give en højere grad af 

self-efficacy. 

Når det er relevant, bibringer 

psykologen samtalen 

specialviden om sclerose f.eks. 

ved at svare på klientens 

spørgsmål om sclerose  

herunder at korrigere og/eller 

nuancere klientens angstfyldte 

forestillinger/fantasier ved 

f.eks. at sige: "Det er ikke 

sikkert, at din sclerose udvikler 

lige så aggressivt, som din 

tantes gjorde." (det 

vikarierende håb) 

Psykologen normaliserer 

følelser f.eks. ved at benævne 

faserne og f.eks. ved at sige: 

"Det er helt normalt, at du 

føler angst i denne situation."  

At psykologen har 

specialviden om sclerose. 

 

Klienten får ro.  

 

Klientens viden om sclerose 

øges.  

 

Klientens forståelse af sin 

egen situation øges.  

 

Klienten blive bedre til at 

mestre og blive sin egen MS-

manager (self-efficacy). 

 

Klienten oplever en større 

tryghed ved, at psykologen 

har en specialviden. 

 

Holder antagelsen? 

Antagelsen om, at det gør en forskel, om psykologbistanden er med eller uden 

sclerosefaglig indsigt, holder. Når interviewdeltagerne i interviewene er blevet spurgt, om 

det gør en forskel, at psykologerne har en sclerosefaglig baggrund, er svaret entydigt ”JA”.  

De nævner alle, at de ikke er nødt til at forklare så meget, de føler sig umiddelbart forstået.  

Følgende to citater viser indholdet af den massive, enslydende feedback, der er på denne 

antagelse: 
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”Det betyder ALT for mig (at NN har sclerosefaglig indsigt). Jeg ville ikke orke. at 

skulle sidde og sætte en anden (”almindelig psykolog”) ind i min sygdom. Så var jeg ikke 

kommet i gang med psykologhjælpen.”  

 

En kvinde i 40’erne, som har fået diagnosen for mange år siden siger om to nyligt 

gennemgåede psykolog forløb ét via Scleroseforenings tilbud et andet i privat regi.  

 

”Jeg var begyndt i Scleroseforeningens tilbud og været hos NN 2 gange, da jeg via 

egen læge (og delvist finansieret via forsikringen) henvendte mig til en 

privatpraktiserende psykolog, som jeg har været hos en 8-9 gange. Jeg stoppede 

derfor hos NN (da det ville være noget rod at følge to forløb, tænkte jeg). Og jeg var 

egentlig ærgerlig over at stoppe hos NN (Scleroseforeningsens psykolog), for vi havde 

en god kemi, og NN fangede med det samme, hvad jeg mente, når jeg snakkede om 

sygdommen. Den anden psykolog skulle jeg forklare en masse om sygdommen, og hendes 

forslag var ikke nær så relevante som NN‟s. Jeg vil sige. at jeg oplever at have fået 

mere ud af mine 2 gange hos NN end de 8-9 gange med den anden psykolog (der var 

uden sclerosefaglig indsigt, men som også var god).”  

 
Den interviewede påpeger, at hun meget gerne ville have haft mulighed for at tage det 

lange forløb hos NN i Scleroseforeningens regi og havde haft mulighed for selv at betale det 

(via forsikringen), men at hun havde fået at vide, at dette ikke kunne lade sig gøre.  

 

Adskillige andre rejser i andre sammenhænge spørgsmålet om selv at kunne betale for flere 

psykolog timer hos Scleroseforeningen og udtrykker undren og ærgrelse over, at dette 

tilsyneladende ikke kan lade sig gøre.  For som en mandlig interviewdeltager siger: 

”Hvad kan man nå på 3 – 5 gange?” 

Klienternes oplevelser af psykologernes handlinger og virkningen heraf. 

Interviewdeltagerne nævner eksplicit, at de får svar på mange konkrete spørgsmål, at de får 

afkræftet eller afbalanceret nogle af de angstfulde forestillinger og fantasier, de har om 

sygdommens mulige forløb. De interviewede fortæller, at det giver dem ro og en følelse af 

tryghed. Følgende citater gengiver deres oplevelse af, hvad psykologerne gør sammenholdt 

med nytten af deres scleroseviden og virkningen heraf: 

 

”Det er smadder godt.. NN siger f. eks hjernen skal nok finde nogle veje at køre”.  

En anden siger: 

”Ja, for jeg vidste ikke noget selv – og var forvirret – men dét kunne NN sortere i og 

afklare.”  

 

En tredje udtrykker det således: 

”Ja det er helt klart en fordel. NN kan nemmere sætte sig ind i det, kan korrigere mig. 

Jeg overdriver jo nok, når jeg skal forklare noget. NN kan trække de % fra, som skal 

trækkes fra.”  
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Endnu nogle udtalelser fra forskellige deltagere: 

 

”Den viden NN har om sclerose er meget vigtig. NN ved selvfølgelig ikke, hvordan det 

er at have sclerose, for NN har ikke sclerose, men har stor viden om det. Det er 

vigtigt, for NN ved ting jeg ikke ved noget om – det giver tryghed.”  

 

”NN kan mere (end en privatpraktiserende psykolog) – borer sig direkte ind – forstår 

mig – den anden skulle JEG forklare en masse”  

 
”NN inddrog også mit forhold til min kæreste i samtalerne – og bl.a. problemer om at få 
børn/ikke kunne få børn o.s.v. Den anden psykolog (en privatpraktiserende) foreslog mig 
noget parterapi. NN forstod mig – så det som et hele med min sygdom og inddrog 
kæresten som noget helt naturligt.”  
 
”Jeg forventede, at de havde specialist-erfaring med at overvinde barrierer med at 
tage medicinen. Jeg blev klædt på til at begynde at tage min medicin”  
 
”Nej, det kunne ikke have været en ”almindelig psykolog”. Jeg deltog også i nogle 

foredrag i foreningen som NN holdt (bl.a. om kognitive forstyrrelser), og dér viste NN 

sig også at vide rigtig meget om sygdommen.”  

 
”Det var meget godt, at NN havde sclerose viden. Da jeg kom hjem fra sygehuset, 

læste jeg alt, hvad jeg kunne finde om sclerose på dansk, engelsk og tysk. Sagde til mig 

selv: ‟ er dét her mig?‟ Jeg vidste, at Scleroseforeningens psykologer bedre ville kunne 

sortere. Det var også en del af, at jeg henvendte mig.”  

 

”Det har været meget vigtigt. Jeg har virkelig haft brug for NN‟s viden om sygdommen.  

 

 
 

Opsummerende kan vi konstatere, at det gør en forskel, om psykologbistanden er med 

eller uden sclerosefaglig indsigt. Den specifikke sclerosefaglige viden har endda meget 

stor betydning for interviewdeltagerne. Der er også en klar sammenhæng mellem 

psykologens handlinger og klientens oplevelse af at få forståelse for sin situation og egne 

handlemuligheder, hvilket alt sammen giver en følelse af tryghed og ro. Alle de 

interviewede nævner den tillid og tryghed det giver, at psykologen har kendskab til 

sclerosens forskellige forløb, at de kan tale frit om deres skræmmebilleder, og få trøst, 

viden og hjælp. Dette punkt af programteorien holder. 
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5.11. Angst og sclerose 

Vi antager, at den angst, som en del scleroseramte får ved at få og leve med sclerosen, 

kan bearbejdes ved psykologisk intervention. 

Vi gør Betingelser Resultat/virkning 

Psykologen spørger ind til, hvordan 

angsten ytrer sig følelsesmæssigt, 

kropsligt, tankemæssigt og 

adfærdsmæssigt. 

Psykologen arbejder med at 

reducere klientens angst – f.eks. 

ved nålefobi. 

Psykologen anvender kognitive 

teknikker til omstrukturering af 

tankemønstre. 

Exposure og monitorering. F.eks. 

ved at få klienten til at forestille sig 

en angstfyldt situation (f.eks. at 

han/hun skal stikke sig), efterfulgt 

af spørgsmålet: ”hvor angst blev 

du på en skala fra 1 – 10.?” 

Fra det diffuse til det konkrete – 

dvs. hvad den konkrete 

angstsituation er. I hvilke 

situationer ytrer det sig. 

Psykologen giver øvelser fra gang 

til gang. 

Psykologen arbejder med at 

klienten kan rumme sin angst – 

hvor meget angst kan han/hun 

rumme uden at fastfryse.  

At psykologen hjælper klienten til 

at have sin angst. ”Mærk hvor 

angst du blev, mærk din 

vejrtrækning og din grounding”. 

Psykologen arbejder kropsligt med 

klientens angst. 

Angsten får et kropsligt udtryk bl.a. 

via afladning. 

Viden om mulige angstreaktioner i 

forbindelse med kronisk sygdom. 

 

Viden om psykiatriske 

angsttilstande. 

 

Erfaring inden for 

angstreducerende teknikker. 

Klienten oplever angstreduktion. 

 

Den bundne angst forløses, hvilket 

kan opleves som en livfuldhed hos 

klienten. 

 

Klienten kan rumme mere af sin 

angst, hvilket kan give en større 

psykisk og kropslig spændvidde. 
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Holder antagelsen? 

Antagelsen om, at den angst, som en del scleroseramte får ved at få og leve med sclerosen, 

kan bearbejdes ved psykologisk intervention, holder. Frygten for sygdommen er ret udbredt 

– både blandt de interviewdeltagere, der forud for diagnosen vidste en del om sygdommen, 

og de der kun vidste meget lidt (men som oplevede omgivelsernes bekymring). Da 

uforudsigeligheden er så udtalt i forhold til sclerosen, er frygt og angst naturlige 

følgesvende for sygdommen. Lige fra frygt for sygdommens udvikling til egentlig dødsangst. 

En angst der både kan have psykologiske og neurologisk betingede aspekter. 

 Netop vanskeligheden med at identificere hvornår interviewdeltageren taler om angst  - 

blot i hverdagssprogets nuancer – som ”fremtidsbekymringer”, ”stress”, ”at være bange” – 

efterlader nogen usikkerhed om hvad der tales om. Vi har i den sammenhæng støttet os til 

psykologernes informationer med klient-karakteristika (hvoraf fremgår om psykologen har 

vurderet interviewdeltagerens tilstand som angst). 

Klienternes oplevelser af psykologernes handlinger og virkningen heraf. 

En del af de interviewede fortæller, at de først får et klart billede på sygdommens art, når 

de møder andre sclerosepatienter, der er længere henne i sygdomsforløbet (typisk ved 

ophold på sclerosecentret i Haslev): 

”Jeg havde ikke nogen klar forestilling om, hvad sclerosen ville betyde, men fik det ved 

mødet med andre sclerosepatienter, der var hårdere ramt. Jeg sagde til mig selv, at 

hvis jeg nogensinde ville få det så slemt, ville jeg overveje at tage mit eget liv.” 

Andre har fulgt scleroseramte familiemedlemmers sygdomsforløb, og har nogle frygt-

scenarier derfra: 

”Og det var fint at få snakket om frygten for sygdommen – og det gider ens venner og 

familie jo ikke høre på i længden. Jeg havde nogle skrækscenearier: Jeg så min far til 

det sidste – og dér kunne han kun vippe med tåen. Min onkels tilfælde var også meget 

slemt – men ham havde jeg ikke så tæt kontakt med. Jeg snakkede med NN om 

skrækscenarierne – helt klart. NN forklarede også om medicinen, man har i dag som kan 

gøre noget, man ikke havde dengang. Så dét er også en beroligelse.” 

Usikkerheden – og den diffuse tilstand af angst kommer til udtryk i forskellige formuleringer 

hos interviewdeltagerne: 

I en yngre mors formulering: 

”Selvfølgelig bliver jeg bange ind imellem. Og jeg bliver irriteret, når mine omgivelser 

spørger min mand og ikke mig om, hvordan jeg har det. Min familie og min mands familie 

er gode til at tale med mig – det er en tillidssag, når de taler med mig om min sygdom.”  
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Mange nævner afmagt og selvmordstanker i forbindelse med deres frygt: 

 

”Jeg havde grimme tanker - for 10 år siden – ville begå selvmord.” 

 

En ung kvinde udtrykker det således: 

”Jeg havde mange tanker – mange mærkelige tanker, ‟jeg er jo ikke anderledes‟. Jeg 

snakkede ikke med min kæreste om det. Jeg var nervøs, isolerede mig, lukkede mig inde 

i mig selv.”  

Nedenfor et eksempel på bekymringer og usikkerhed i en midaldrende mor: 

”Før medicinbehandlingen kom i gang handlede det om, hvorfor jeg ikke kunne få 

medicinen … Og dét forklarede NN mig. Jeg var bange for, hvor syg jeg kunne blive. 

Hvad jeg skulle gøre med min datter. Og med mit job. 

Vi snakkede. NN gav mig ret i nogle ting. Trøstede mig. Der var så mange slags sclerose. 

Foreslog mig at tage det stille og roligt. Jeg fik at vide om fleksjob. NN rådgav mig.”  

Kombinationen af at få artikuleret den konkret rettede frygt og mærket den diffuse angst i 

samspillet med en psykolog, der har sclerosefaglig indsigt, er en del af dét, der registreres 

hos mange af interviewdeltagerne. Den konkret rettede frygt beskrives bl.a. med eksempler 

som: frygten for at stikke sig selv, frygten for at blive ramt på de kognitive funktioner, 

frygten for at ende i en kørestol o.s.v. Den diffuse angst optræder som angsten for den 

”tikkende bombe” sygdommen beskrives som af interviewdeltagerne, som angsten for det 

ukendte sygdomsforløb, panikangsten o.s.v. 

Dét der har været virksomt i nogle af ovennævnte situationer har været: 

”NN forklarede også om medicinen, man har i dag, som kan gøre noget, man ikke havde 

dengang. Så dét er også en beroligelse.” 

”… psykologen giver løsningsmodeller. Hjælper…” 

”NN fortalte også om medicinens muligheder‟. „NN beroligede mig.”  

”Ja - … jeg kom af med de ting, der gnavede.” 

”Jeg fik hjælp midt i krisen. I de sværeste stunder. Især forklaringen om medicinen i 

dag har hjulpet. I forhold til skrækscenarierne.” 

Også fysiske øvelser blev nævnt som en virksom intervention: 

”Jeg kom der ½ time i starten og lavede øvelser, siden snakkede jeg så meget, at vi ikke 

nåede øvelserne. Øvelserne giver afstresning” 

Nogle af de interviewede taler om deres nålefobi, og hvordan dét at blive bedt om at 

konkretisere, hvad det er, de er bange for, hjælper. 
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Programteoriens omtale af specifikt nålefobi, som et fokus for interventionerne, stødte vi 

på i bl.a. nedenstående interviewdeltagers beretning: 

”Jeg har ikke taget medicin før dér og tænkte, at jeg hellere måtte tage mig sammen 

til at få gjort noget. Dét at skulle stikke sig selv – og få det dårligt bagefter i et døgn. 

Jeg brød sammen henne hos sygeplejersken. Og jeg gik i overvejelser om at få et barn. 

Og jeg kunne ikke overskue at komme i gang med medicinen. Jeg havde dét de kalder 

nåleskræk – og måtte hellere få noget backup. Jeg fandt ud af at psykologerne har et 

tema, der hedder dét.” 

Hun beskriver samtalen om nålefobien således: 

”Jeg kan ikke rigtig huske, hvad der hørte 2. eller 3. gang til, men jeg blev bekræftet i, 

at det var et rigtigt valg at begynde at tage medicinen. Og det var vigtigt. Havde NN 

sat tvivl ved det, havde jeg nok ikke taget skridtet. NN spurgte:” Hvorfor er du bange 

for at tage medicinen?”. og ”Du behøver jo ikke selv at stikke dig. Du kan få en anden til 

det. Din kæreste, din mor eller en nabo.” Og det var en god tanke, at jeg ikke 

nødvendigvis selv skulle påføre mig det. Men jeg var også klar på, at det ikke skulle 

være min kæreste. Ham vil jeg ikke forbinde med dét. Han skal ikke være min 

sygeplejerske – og på den måde talte vi også om mit parforhold.” 

Hvad gjorde psykologen? 

”NN lyttede. Prøvede at forstå. Gav nogle gode råd… tror jeg nok.  

Det var et lidt afbrudt forløb… på grund af noget influenza. Men jeg vil nok vende 

tilbage til NN.. Og jeg kan stadig ikke stikke mig… så det var ikke den store AHA-

oplevelse. Mere sådan en støtte fra en fagperson, som vidste noget om sclerose.”  

 

Opsummerende vil vi konstatere, at antagelsen om, at den angst, som en del 

scleroseramte får ved at få og leve med sclerosen, kan bearbejdes ved psykologisk 

intervention, holder. Flere klienter oplever at have fået mindsket angsten, og bl.a. dét at 

de interviewede har kunnet berette om deres tidligere selvmordstanker, tyder på at der 

er sket en bearbejdning af den bagved liggende angst. Det kan være svært at afgøre, hvad 

der i den sammenhæng kan tilskrives psykolog-interventionen, og hvad der kan forklares 

med andre forhold (krisen klinger af, hverdagen melder sig, o.s.v.). Dette punkt i 

programteorien holder. 
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5.12. Kropslig og psykisk spænding/ubalance  

Vi antager, at dét at være i krise pga. en kronisk somatisk sygdom giver øget kropslig og 
psykisk spænding/ubalance, som kan bearbejdes psykologisk. 

Vi gør Betingelser Resultat/virkning 

Psykologen spørger ind til og 

observerer kropssprog. 

 

Psykologen samtaler med 

klienten om de bagvedliggende 

grunde til den hovedpine, som 

klienten kommer med. Kan evt. 

få hovedpinen til at gå væk når 

han/hun taler om det. 

Viden om sammenhæng 

mellem krop og psyke.  

Klienten oplever en kropslig 

afspænding og emotionel 

lettelse. 

  

Klienten oplever et større 

velvære.  

 

Holder antagelsen? 

Antagelsen om, at dét at være i krise pga. en kronisk somatisk sygdom giver øget kropslig 

og psykisk spænding/ubalance, som kan bearbejdes psykologisk, holder. Mange taler om 

den stress, træthed og anspændthed, som sclerosen giver dem. Nogle fortæller om, at det 

faktum ikke fysisk at kunne klare hverdagen giver frustration og nedture. 

Som en nydiagnosticeret mand i 50’erne udtrykker det: 

”Jeg gik mentalt i stå: jeg holdt op med at gå lange ture, dykkede ikke mere, roede ikke 

i kajak mere. Jeg forsøgte at holde de store muskler i gang ved at gå lidt. Vask, 

rengøring osv. alt bliver udskudt, alt bliver lige meget. Der er ca. 2 1/2 time, hvor jeg er 

på hver dag.”  

De interviewede taler om presset i forbindelse med at have svært ved at klare arbejde, de 

taler om arbejdsprøvning. De taler om deres træthed, hovedpine, kvalme og andre 

bivirkninger ved medicinen. De taler om spændinger i kroppen, især i benene. De taler om 

spændinger i hovedet og hovedpine. Der er således en klar oplevelse hos et stort antal af 

interviewdeltagerne af, at de er både fysisk og psykisk pressede. Der er også en gruppe der 

oplever lettere forløb, men de allerfleste nævner grader af det, der er beskrevet i 

antagelsen på et eller andet tidspunkt.  

Nogle søger ret hurtigt psykolog hjælp, andre beskriver, hvordan de et langt stykke af vejen 

klarer sig uden at søge hjælp, enten fordi de ikke føler, at behovet er der, eller fordi de 

gerne så længe som muligt vil leve videre, som de gjorde, inden de fik diagnosen. 
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Klienternes oplevelser af psykologernes handlinger og virkningen heraf. 

Den tidligere omtalte nydiagnosticerede mand beskriver sin oplevelse efter de første par 

møder med psykologen således: 

”Psykolog NN sagde, jeg skulle trække vejret – og spurgte til min qi gong. NN byggede 

en god atmosfære, en god stemning op, var rolig – snakkede godt med mig. NN siger, at 

jeg skal finde min egen rytme. Når jeg gik fra samtalen var jeg lettet. Jeg var 

afspændt.”  

En del taler om at give plads til de følelser de har. Som en kvinde i 40’erne, der har haft 

sygdommen i 7 –8 år siger: 

”En anden havde anbefalet mig at græde – men når jeg nu ikke følte behov for dét – så 

var det rart at give plads til vreden. Og det fik jeg lov til her.” ”Og en anden ting jeg 

talte med NN om var, at jeg piller i mig selv (og tænkte at nu var jeg også begyndt at 

selvskade mig!) Men NN mente ikke det var dét. NN mente, det var fordi jeg var 

presset. Når dét ændrede sig ville mit pilleri også ophøre. Så det er ikke nogen 

tvangstanker. Og så kan jeg jo holde op.” 

En mand i begyndelsen af 40’erne, der har haft sygdommen en del år, henvender sig for at 

få hjælp til at kontrollere sin vrede og aggression. Han fortæller om sin skepsis i starten 

over for psykologen:  

”Psykolog NN startede med at sige, at jeg skulle forestille mig en prik på væggen.  

Og så sagde jeg: Det kan du sgu‟ godt stoppe – jeg tror heller ikke på julemanden!.” 

Hans skepsis ændrer sig imidlertid:  

”Jeg ved sgu‟ ikke hvad NN gjorde – men som psykolog skal NN vel også helst være så 

dygtig, at jeg ikke opdager, hvad NN gør. Mine aggressioner – de blev mindre. Det er 

meget svært, men jeg synes ikke, jeg er så opfarende mere.  Min kone siger, det har 

hjulpet. Det har det også.”  

Han tilføjer, at  

”…det eneste, der er i vejen med psykolog tilbuddet er, at der kun er 7 timer, hvad kan 

man nå på 7 timer. Jeg ville godt have haft flere timer dengang. Og så er der sket så 

meget siden. ” 

Spurgt direkte om hvad han fik ud af samtalerne, siger han: 

”Psykologer kan hjælpe på aggressioner. Jeg kan godt lide at træne – bare for at holde 

mig i form. Det har været svært at komme ud i vinter med al den sne, det er bedre nu – 

giver energi. Jeg håber mine ben bliver bedre. Jeg ville gerne have et længere forløb 

med NN igen, hvis jeg kunne komme igennem med det. Der er sket så meget.  

Han slutter af med at sige:  
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”Jeg har været meget glad for psykolog NN, selv om jeg startede med at sige: ”Jeg 

tror sgu‟ ikke på, at du kan gøre noget”. Men det kunne NN jo alligevel, når selv min kone 

siger, at det har hjulpet. – Noget må NN jo kunne, og jeg ville gerne bruge NN igen. ” 

En kvinde i midten af 30’erne taler også om sin aggression og et forløb med mange øvelser: 

”Ja, jeg havde så meget aggression i mig.  Jeg havde set i bladet, at aggression kunne 

være en del af sygdommen. Jeg havde set et billede af psykolog NN på Nettet. NN så 

ud til at være nede på jorden.” 

”NN lavede nogle øvelser med mig (underligt tænkte jeg). Hvorfor gjorde NN det. Jeg 

vil gerne have kontrol. NN stillede mig op ad døren – jeg dirrede – virkede det? jeg gav 

slip – 2 + 3 + 4 gange. Øvelserne udfordrede mig. Det var ikke rart, fordi jeg ikke havde 

kontrol over det. 

NN lærte mig også at trække vejret og hvordan jeg skulle stå. Det var rigtig godt – min 

anspændthed blev løsnet. ”Du er så spændt som en violinbue”, sagde NN.  Men det hjalp 

på aggressionerne, de blev mindre, og så sagde NN, at jeg skulle trække vejret dybt, 

når jeg kunne mærke, at jeg var ved at blive aggressiv. NN gav mig en god vejrtrækning 

og jeg er ikke så spændt i mine ben mere. NN satte også tanker i gang hos mig. Jeg 

tager lidt lettere på tingene.” 

Hun slutter med at sige: 

”Jeg stoler meget på NN. NN lavede mærkelige ting, men er god – dygtig og jeg kunne 

lide NN. NN er samtidig nede på jorden. Hvis jeg fik behov igen ville jeg vælge NN. ” 

En nydiagnosticeret mand i midten af 40’erne fortæller om sit forløb hos psykologen med 

en blanding af samtale og øvelse: 

”Psykolog NN foreslog nogle afspændingsøvelser – som jeg desværre ikke har fået 

gjort så meget ved. Men NÅR jeg laver dem, så giver det meget bedre afslapning og 

afstresning.” 

Han fortæller, hvordan det beroligede ham og, at han godt ville have lidt mere opfølgning 

med afspændingsøvelser.  

”Hvis der var et afstresningshold herinde, så tror jeg, jeg ville melde mig til.” 

En nydiagnosticeret kvinde i slutningen af 20’erne fortæller om et samtaleforløb, hvor 

kropssproget havde en central placering. Hun beskriver hvad psykologen gør og hvilken 

virkning det har på hende således: 

”Når jeg fortalte psykolog NN noget, fik jeg at vide, at det burde jeg tale med min 

kæreste om. 

Jeg var utroligt opløftet, når jeg gik derfra. Egentlig gjorde NN ikke så meget. Det var 

utroligt. Mine tanker fløj fra det ene til det andet. NN hjalp mig med at holde fast ved 
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emnerne. Uddybede emnerne – ikke andet. NN hjalp mig med at strukturere. Jeg 

tænkte ‟skal du ikke som psykolog stille spørgsmål‟, og så begyndte jeg selv at snakke. 

NN sagde ‟ tal langsomt‟, ‟træk vejret‟. NN fortalte, at når jeg talte om min mor blev 

mit kropssprog anspændt. Når jeg var meget følelsesbetonet, sagde NN ‟tag det roligt 

– træk vejret – tal langsomt‟ NN spejlede mit kropssprog. Jeg blev overrasket – tænkte 

‟det må jo være et problem, når jeg knytter hånden‟. Jeg blev klar over, at det var 

hårdt at tale om. Det virkede stærkt at blive opmærksom på kropssproget. Det var 

også godt, at NN fik mig til at slappe af – det var rigtig godt. Når jeg gik derfra, var 

det pudsigt: jeg var lettet, glad, tiden fløj af sted. Jeg ville blive ved -  er der allerede 

gået en time?  Hver gang kom jeg et skridt videre. Jeg fik en følelse af glæde – ligesom 

hvis ens fodbold team vinder. Og så er jeg nået et skridt videre i forhold til min 

kæreste, min mor osv. Jeg tænkte: ”Tingene var ikke helt så sorte, jeg kunne gøre 

noget ved min situation”. 

Jeg fik ikke opgaver – men vi talte om tingene (ikke ”nu skal du...”). Men efter mine 

samtaler med NN fandt min kæreste og jeg ud af f. eks. at gå ud og drikke en kop 

kaffe sammen. Det satte hver gang tanker i gang at tale med NN. Og NN kunne høre, at 

jeg havde tænkt videre. Vi tog det op næste gang  - ikke som opgaver, men NN 

skubbede til min handlekraft.”  

Om en af psykologerne siger en af de interviewede:  

”NN er ikke for hård – men kan sige på en god måde ”det skal du ikke sige”. Når jeg var 

for meget og lukkede mig inde, sagde NN : ”Du er ikke fair over for dig selv”. ”Du er for 

flink over for din mor”.  ”Du kommer ikke selv frem”. NN pakker ikke tingene ind. NN 

har en direkte form. Det er godt for mig.” 

Og til slut en kommentar fra en kvinde, der har haft sygdommen i 9 – 10 år. Hun siger: 

 

”Der var ikke en overstrømmende lettelse efter samtalerne. Jeg oplevede ikke at få sat 

navn på alle problemerne. Der var ingen nemme løsninger. Heller ikke hos psykologen. 

Jeg besluttede mig for ikke længere at være offer. Jeg besluttede mig til at deltage i 

et kursus om krop og sind. Dét var godt.” 

 

Opsummerende kan konstateres, at antagelsen om, at dét at være i krise pga. en kronisk 

somatisk sygdom giver øget kropslig og psykisk spænding/ubalance, som kan bearbejdes 

psykologisk, holder. En række eksempler viser, at der i mange tilfælde er en klar 

sammenhæng imellem, hvad psykologerne gør og den virkning interviewdeltagerne 

oplever i forhold til de nævnte fysiske og psykiske spændinger og ubalancer. 

Interviewdeltagernes erfaringer og oplevelser med såvel samtalerne som øvelserne, 

underbygger bekræftelsen af programteorien.  
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5.13. Sclerose og depression 

 

Vi antager, at den psykologiske behandling kan afhjælpe depression hos mennesker med sclerose. 

Vi gør Betingelser 
Resultat/virkning 

Psykologen hjælper med at skabe 

en sammenhæng / at give mening i 

forhold til den depressive reaktion. 

Psykologen afdækker tankeindhold 

og stemningsleje. 

Psykologen undersøger hvilke 

følelser, der ligger bundet i den 

depressive reaktion og hjælper til 

at disse følelser finder et udtryk. 

Psykologen aftaler 

hjemmeopgaver. 

Psykologen går ind i patientens 

tankeverden, så patienten ikke 

længere er alene i sin verden – 

bibringe klienten, at der er en bro – 

en  vej ud. 

Psykologen arbejder psyko-

edukativt, hvilket fører til 

genkendelighed hos klienten. –  

Psykologen anerkender tilstanden. 

Psykologen undersøger, hvad er 

der sket op til depressionens 

udbrud og sætter dette i forhold til 

et narrativt perspektiv. 

Assessment af depression ved 

sclerose. 

 

Viden om depression ved 

sclerose.  

 

Der er forøget forekomst af 

depression hos mennesker 

med sclerose. Viden om at 

depression kan både skyldes 

neurologiske ændringer og 

psykisk belastning. 

 

Klientens depression aftager. 

 

Klientens stemningsleje løftes. 

 

Klientens energiniveau øges. 

 

Klientens selvværdsfølelse 

øges. 

 

Klienten kan få reduceret sin 

skyldfølelse. 

 

 

Holder antagelsen? 

Antagelsen om, at den psykologiske behandling kan afhjælpe depression hos mennesker 

med sclerose, holder. Som beskrevet under flere af programteoriens punkter, så er de 

psykologiske fagtermer én ting – og interviewdeltagernes hverdagssprog en anden. En del 

interviewdeltagere vurderes af psykologerne som ramte af depression, mens de selv bruger 

mange andre formuleringer (der imidlertid oftest er kendetegn på samme).  Som en 

kvindelig interviewdeltager beskriver sine nedture: 
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”Jeg får jo indimellem nogle nedture – og min datter bliver ked af det, når jeg sover 

meget… og mit svingende humør går mig også på… så dét er noget af det jeg vil tage op. 

Mere personlige spørgsmål. 

Jeg får medicin mod depression – og har fået det langt før jeg fik sygdommen. Jeg véd, 

at der skal ikke ret meget til, før følelserne knækker. Jeg har svært ved at acceptere 

det. 

Men der er dage, hvor jeg kan give mig lov til at være ked af det.” 

 

Andre interviewdeltagere omtaler f.eks. vrede, irritabilitet og humørsvingninger som 

forekommende reaktioner. 

 

Flere interviewdeltagere, der ikke direkte bruger ordet ”depression”, omtaler tilstande, 

hvor gråden tager magten fra dem, og det kommer bag på dem. F.eks. en kvinde, der midt 

under en medarbejdersamtale brød ud i gråd. Og en anden kvinde, der beskriver at have 

siddet i adskillige uger og bare grædt. Noget som de her – set i bagspejlet – kan forstå som 

opsparede følelser. Omvendt påpeger en 40-årig kvinde: 

 

” Jeg kan godt ”gå i sort” eller ”i hundene” – men der er en grund. Det er ikke 

depression.” 

Klienternes oplevelser af psykologernes handlinger og virkningen heraf. 

En midaldrende kvinde fortæller: 

 

”I 2003 – og i de første år prøvede jeg at fortsætte livet som om ingenting var sket. 

Først senere gik det op for mig, at jeg hellere måtte gøre noget. Jeg følte mig 

deprimeret. Kunne sidde i en ferie og tude hele tiden. Var ked af det. For et år siden 

tænkte jeg, at jeg hellere måtte få én til at hjælpe mig med at acceptere denne 

sygdom…. 

(interviewer: Hvad gjorde psykologen?)  

Stillede alle de spørgsmål jeg ikke selv turde stille mig. Eks.: Hvordan jeg levede mit 

liv? Hvordan jeg håndterede tingene i min hverdag? NN lyttede. Første gang jeg bare 

havde muligheden for at læsse af. Jeg havde ikke snakket med hverken min mand eller 

børn.”   

 

Og hun fortsætter…: 

”NN gjorde noget, der hjalp mig meget: NN vendte dét jeg sagde om – og sagde det som 

om det var NN, der var mig – og jeg skulle finde løsningerne. Det var som at se sig selv 

udefra.” 
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”NN sagde jo ikke noget om, hvad jeg skulle gøre – men jeg blev ligesom guidet frem til 

selv at finde ud af svarene. 

Interviewer: Hvad gjorde du konkret? 

Jeg huskede f.eks. at holde pauser. På arbejdet. Sørgede for at skaffe mig huller, hvor 

jeg med god samvittighed kunne gøre dét, jeg havde brug for.  

Jeg flyttede fokus… Når der er noget, der ikke fungerer, så er det vigtigt at rette 

fokus på dét, man kan gøre noget ved.”  

 

Og hun slutter med: 

”Jeg er ikke så ked af det nu. Jeg begyndte også at få noget medicin – lykkepiller – selv 

om jeg ikke var så begejstret for det. Jeg talte med NN om det. Men i dag tager jeg 10 

mg. Om dagen. Jeg har tænkt mig at trappe ud af det i sommerferien. Jeg tror ikke, 

jeg har brug for det mere.”  

En mand i 50’erne fortæller om en tilstand, som bærer depressive kendetegn: 

”Jeg sad derhjemme i sofaen, sagde til mig selv ‟dette er ikke rigtigt‟ - mine omgivelser 

tror ikke på mig. Der er ingen der viser forståelse. 

Jeg var på vej ud på et sidespor, troede det var mig der var noget i vejen med. Alle i 

Kommunen og i A-kassen sagde ”meld dig rask” – Jeg begyndte at tro på mine 

omgivelser.” 

(Interviewer: Hvad vidste du om sygdommen?)  

”Intet. Jeg sov til middag hver dag. Jeg havde en enorm træthed.” 

(Interviewer: Hvad synes du det gjorde ved dig, diagnosen og folks reaktioner?) 

”Jeg gik mentalt i stå: jeg holdt op med at gå lange ture, dykkede ikke mere, roede ikke 

i kajak mere. Jeg forsøgte at holde de store muskler i gang ved at gå lidt. 

Vask, rengøring osv. alt bliver udskudt, alt bliver lige meget.” 

Psykologsamtalernes virkning beskriver han således: 

”Jeg fik et nyt fokus. Bare det at vi kunne tale åbent om moradset omkring mig. NN 

hjalp mig til at sortere. NN talte om qi gong – jeg meldte mig til kinesisk gymnastik 

lokalt – Det kan fjerne hovedpine og min ømme finger.” 

Og videre… 

”NN fik mig til at sortere og dreje tingene i en god retning.  

NN fik mig til at se, at jeg var hårdt ramt efter den tur jeg havde været igennem. Jeg 

var rasende, frustreret – det var alt sammen som en mørk sky. NN sagde: hold fast i de 

gode ting – lad være med at tænke på de andre ting nu. 
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Når jeg havde talt med NN, havde jeg mere hold på det hele og lod være med at tænke 

så meget på alt det sorte.”  

 

Opsummerende kan vi konstatere, at antagelsen om, at den psykologiske behandling kan 

afhjælpe depression hos mennesker med sclerose, holder. De beskrevne interventioner 

fra psykologerne synes også at kunne spores i interviewdeltagernes oplevelser. Således 

f.eks. ved sorteringen i de bagved liggende følelser og hændelser, ved anerkendelsen af 

følelsestilstandene, ved at turde benævne de tanker, der ligger bag depressionen m.m. 

Flere nævner at tilstanden lettes. Dette punkt i programteorien holder. 
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6. Temaer, pointer og problemstillinger der går på tværs af programteorien 

 

 

6.0. Nogle forudsætninger for formidlingen af dataindsamlingen. 

Afsnit 6 er en beskrivelse af de data, vi har indsamlet i de 18 interview sat op over for 

programteoriens 12 antagelser og psykologernes opstillede teori om, hvad de gør, hvad de 

antager virkningen er hos deres klienter og under hvilke omstændigheder.  

Det er en beskrivelse af hvilke oplevelser, tanker og virkninger, de interviewede har givet 

udtryk for under interviewene. Vi har så vidt muligt i denne beskrivelse undladt at tolke 

fagpsykologisk/fagterapeutisk, da vi ikke mener, det er den kvalitative undersøgelses 

formål.  

Vi har underbygget beskrivelserne med en lang række citater fra interviewene. Vi har under 

behandlingen af hver af programteoriens 12 antagelser opsummeret, hvorvidt vi synes, 

interviewene har givet dækning for at sige, at programteoriens årsagssammenhænge 

holder. Disse opsummeringer indebærer en grad af tolkning, da programteoriens ordbrug i 

en vis udstrækning gør brug af terapeutfaglig terminologi, der ikke vil være en del af de 

interviewedes måde at udtrykke sig på. I interviewene har vi sikret os dækning i de 

forskellige sprogkoder ved at bede deltagerne om at give eksempler og uddybe deres 

beskrivelser af oplevelser og tanker. 

En del af de interviewede har inden interviewene direkte spurgt, om vi var 

terapeuter/psykologer/ansat i Scleroseforeningen. Således spurgte en kvindelig 

interviewdeltager os, om vi var terapeuter for at understrege det problematiske i, hvis 

terapeuter undersøgte terapeuter.  

En anden betonede skellet mellem den terapeutiske samtale og interviewet ved fysisk – 

med et smil, at flytte sig fra en stol til en anden med bemærkningen om, at den sad hun i, 

når hun var til samtale hos psykologen. Denne skarpe skelnen imellem terapisamtale og 

interview har været meget vigtig for os såvel af etiske som af undersøgelsesmæssige 

grunde. 

Interviewene har udover at give baggrund for at bekræfte programteorien også givet en 

række informationer, der går på tværs af programteorien. Der er tale om informationer, der 

fremkommer som et biprodukt eller som ligger ud over rammen for denne kvalitative 

undersøgelse. 

 

Vi ønsker ikke, at disse informationer skal gå tabt og lader dem indgå dels i dette afsnit 6.1, 

dels i konklusionens anbefalinger, dels i efterskriften. 
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6.1. Gennemgående temaer i interviewene, der går på tværs af programteorien 

 

6.1.0 Kommentarer om ”overlap” 
 
Der er naturligt nok en del overlap mellem de enkelte antagelser i programteorien, når der 
er tale om hvad psykologerne gør under de enkelte antagelser, og hvilken virkning, der 
kommer ud af psykologarbejdet i form af oplevet virkning hos klienterne. 
En række af de anvendte citater kunne med god mening og gyldighed være anvendt for at 

underbygge forskellige af de 12 antagelser. De interviewedes oplevelser af virkningen af 

psykologordningen går undertiden på tværs af de opstillede antagelser. For at opfange 

disse overlap og tværgående temaer beskriver vi dem under dette afsnit 6.1   

 

6.1.1. Om at modtage hjælp – når det ”gør ondt i psyken” 
 
Psykolog-tilbuddet er klart nok et tilbud om hjælp i en vanskelig situation. Mange søger 

hjælp i Scleroseforeningen kort tid efter, at have fået diagnosen. Og mange af dem benytter 

også helt fra starten af deres forløb med sclerose psykologtilbuddet.  

Det kan imidlertid undre, at en relativ stor del af de interviewede først flere år efter, de har 

fået diagnosen (det kan være 5 – 10 år efter), benytter sig af Scleroseforeningens 

psykologtilbud.  

Det kan især undre, da de klart i interviewene beskriver, at de gennem de mange år har 

haft tanker og reaktioner i form af tab af identitet, krisereaktioner, sorte fremtidstanker, at 

de ikke har kunnet/villet tale med nogen eller ret mange om deres følelser og tanker 

omkring deres sygdom. Mange fortæller om tilbagevendende perioder med følelse af 

afmagt over for den fremadskridende sygdom. Alt sammen problemstillinger, der er 

beskrevet i programteorien. 

Men generelt må medtænkes, at alt andet lige, så må det forventes at kræve mere af den 

enkelte sygdomsramte, at efterspørge hjælpen – end hvis tilbuddet rettede sig imod en 

behandling af somatisk art. Mere almindeligt er det ikke i en dansk sammenhæng, at tage 

imod terapi. Den befolkningsgruppe psykologtilbuddet henvender sig til er sandsynligvis et 

bredere udsnit af den danske befolkning, end de der under normale forhold ville benytte sig 

af privatpraktiserende psykologer.  

Mens det vil være naturligt for den brede befolkningsgruppe at opsøge behandling for en 

somatisk skade/sygdom, så er det vores indtryk, at der stadig er barrierer for en del 

danskere over for at søge behandling, når man har ”ondt i psyken” eller ”livet”. 
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6.1.2 Grunde til ikke at henvende sig om psykologbistand – eller til at udskyde 

henvendelsen. 

Der tegner sig ikke gennem interviewene noget entydigt billede af grundene til det faktum, 

at mange venter så længe, inden de henvender sig og beder om hjælp. Forklaringerne er 

sikkert lige så mange, som der er interviewdeltagere. Efter at have hørt de meget 

forskellige forløb og livshistorier, kommer vi her med nogle bud på, hvad forklaringerne kan 

være: 

 

 At de ikke selv synes, de har haft behov for tilbuddet før senere. 
 At dét at tage imod tilbuddet ville være ensbetydende med at acceptere 

sygdommen. Sygdomsopfattelse er et gennemgående tema i interviewene – og et 
tema i programteorien.  

 Et stort ønske om ikke at opføre sig som offer. Lysten til at kunne selv.  
 Sclerosesygdommens specielle særkender: de diffuse, svingende symptomer, at 

den i mange tilfælde ikke er synlig (trætheden kan skjules, tankerne og følelserne 
omkring den kan gøres til ens egne og gemmes), at den i mange tilfælde er 
langsomt fremadskridende osv. 

 Det billede en del af de interviewede har haft af Scleroseforeningen, inden de 
træder over dørtærskelen, som et sted med kørestole, folk der sidder og taler om 
sygdom, og hvor synd det er for dem. Dette billede ændres radikalt, så snart de har 
forbindelse med foreningen, men forestillingen kan lægge en dæmper på 
motivationen.  

 Uviljen mod at blive identificeret med Scleroseforeningen. Vi har i interviewene 
mødt mange forskellige opfattelser (billeder) af Scleroseforeningen før og efter 
kontakt til foreningen: billederne er markant forskellige, og der er mange meget 
positive tilbagemeldinger til foreningen, når først de har overvundet modstanden 
mod at træde over dørtrinnet (vi ved godt, der er mange grunde til, at det er svært 
at tage skridtet). 

 At tilbuddet ikke er klart nok beskrevet på nettet, hvor mange henter deres 
oplysninger. 

 At ønsket om at leve livet som før er for stort. 
 At ønsket om at klare besværlighederne selv, er for stort. 
 At nogle af de interviewede har svært ved at forestille sig, hvordan en psykolog kan 

hjælpe dem og med hvad.  
 At en del af de interviewede oplever deres problemstillinger så komplekse 

(boligforhold, arbejdstab, relationstab, tab af fysiske muligheder), at de ikke kan se, 
hvordan en psykolog kan hjælpe dem med det.       

 

Listen af grunde er næppe udtømmende – men det vil være værd at overveje, om man kan 

gøre barriererne mindre eller helt fjerne dem. Det kræver en større analyse af hele 

informationsarbejdet omkring tilbuddene og karakteren/arten af ”indgange” til foreningen, 

at udpege nogle konkrete initiativer til forbedringer. 

I interviewene er der givet udtryk for mange forskellige forventninger til tilbuddet, og for 

nogle interviewedes vedkommende står det klart at kombinationen af, at sygdommen ikke 

havde så klare fysiske implikationer i begyndelsen, var medvirkende til at forhale 

henvendelsen, da man søgte at undgå sygdomserkendelsen.  
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Generelt er problematikken om at efterspørge hjælp og den afmagt der kan opfattes at 

ligge heri, kombineret med sygdommens ”snigende” og ”ustabile” fremtræden med til at 

vanskeliggøre beslutningen om at søge hjælpen.  

Det er vigtigt at formidle kontakten og ”hjælpe den sygdomsramte det vanskelige skridt 

over dørtrinnet” til Scleroseforeningen. 

 

6.1.3. Anledningen til henvendelsen om psykologhjælp 

Alle 18 interviewede blev stillet 2 spørgsmål på et tidligt tidspunkt i interviewene: 

1. Hvad var anledningen til, at du henvendte dig for at gøre brug af psykolog 
tilbuddet? 
 

2. Hvilke forestillinger havde du om, hvad psykologerne kunne gøre for dig? 
 

Som svar på det første spørgsmål angives følgende grunde:  

 Behovet for at tale med en fremmed om deres nye situation og 
dermed få hjælp til at komme videre i livet 

 Et behov for at få hjælp til at sortere i det oplevede kaos af tanker, 
følelser og frygt efter diagnosen.  

 Behov for at vende tankerne og finde veje til at klare den nye 
situation. 

 Problemer med deres arbejdssituation.  
 Påvirkning fra familie og venner, kolleger, der har foreslået dem at 

tage kontakt til psykologerne. 
 En oplevelse af, at alle muligheder er væk/at de er gået i stå eller i 

baglås.  
 At sygdommen forværres, og at de føler sig i en nedadgående spiral 
 Vanskeligheder ved at acceptere sygdommen samtidig med, at det er 

svært at fornægte den længere.  
 Vrede og aggression, depression, selvmordstanker, at få rede på sit 

liv. 
 Et oplevet sammenbrud bliver anført som udslaggivende for, at de 

har henvendt sig.  
 Endelig fortæller andre om store beslutninger i deres liv så som 

opgivelse af arbejde enten pga. fyring eller frivillig pension, 
skilsmisse, behov for ny bolig osv.  

 

Hvad angår det andet spørgsmål om deres forestillinger om, hvad en psykolog kan bruges 

til, er svarene meget forskellige, og nogle er farverige. De viser en meget bred vifte af 

forventninger og forestillinger gående fra ingen specielle forestillinger overhovedet – over 

en skepsis eller klicheagtig opfattelser som ”én der siger, hvad synes du selv”, ”én der taler 

om barndommen”, ”én der gør et eller andet ved mig, og som mirakuløst får mig til at 

komme videre”. 
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En overvægt af de interviewede har dog en rimelig klar fornemmelse af, hvad de kan bruge 

en psykolog til. Og endelig er der en gruppe, som tidligere i deres liv har været i kontakt 

med en psykolog, og som har en helt præcis opfattelse af, hvad de kan få ud af at bruge en 

psykolog. Det helt karakteristiske er dog den brede vifte af forestillinger om psykologers 

arbejde.  

 

6.1.4. Om informationsgivningen vedr. tilbuddet 

Vi kan konstatere en del uklarhed hos mange af de interviewede om tilbuddets omfang og 

muligheder, ligesom kendskabet til tilbuddet blandt medlemmerne også fremstår med en 

vis usikkerhed. Én fravælger tilbuddet efter to (i øvrigt særdeles vellykkede sessioner), da 

hun kan mærke, at hun får brug for mere end de 5 samtaler, hun har indtryk af, at det er 

muligt at få. Nogle vil gerne betale for at få flere samtaler, og sidder stadig tilbage med en 

frustration over, at tilbuddet ikke kunne forlænges. I informationen om tilbuddet kunne 

nogle af disse forhold måske tydeliggøres.  

 

6.1.5. Ønsker, ideer og forslag nævnt af interviewdeltagerne 

Vi har i interviewene fået flere kommentarer om de øvrige psykolog tilbud, 

Scleroseforeningen giver. Generelt er kommentarerne til tilbuddene positive, men der har 

også været tankevækkende problematiske kommentarer:  Om gruppetilbud til forskellige 

kategorier af medlemmer f. eks. unge, nydiagnosticerede har flere nævnt, at der i nogle 

tilfælde har været problemer i forbindelse med sammensætningen af grupperne, som 

værende uhensigtsmæssige. F.eks. ene mand i gruppe med udelukkende kvinder, hvor 

fokus fra deltagerne var på amning og menstruation etc. Ikke at vedkommende mand 

mente, at der skulle laves separat mande/kvinde-grupper, men han ville gerne have haft en 

bedre sammensætning af gruppen, hvis han skulle have haft sit forventede udbytte. 

I forbindelse med pårørende tilbud, dels til ægtefæller, dels til børn og unge af 

scleroseramte, dels til forældre til scleroseramte, har det været nævnt, at 

sammensætningerne ikke altid har været optimale. F.eks. har gruppesamtalerne i nogle 

sammenhænge haft en frygtforstærkende effekt ved mødet med andre pårørendes 

beskrivelser af, hvor galt det kan gå. 

Ovennævnte skal sammenholdes med, at vi generelt har hørt udtrykt, at behovet er stort 

for pårørende-tilbud. Flere har også nævnt behovet for individuelle tilbud til pårørende.  

Der har desuden været nævnt et stærkt behov for psykologtilbud til hjemmeboende børn 

og unge af scleroseramte. Også voksne børn (uden aldersgrænse) af scleroseramte, har 

været nævnt. En kvindelig interviewdeltager, der har levet med sclerosen i mange år 

fortalte f. eks., at hendes voksne datter har lavet en facebook-gruppe for voksne børn af 

scleroseramte. I løbet af en måned meldte der sig 300. 
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En enkelt deltager foreslog et tværfagligt individuelt tilbud til ny-diagnosticerede, da 

problemstillingerne kan være så komplekse, at det kan være vanskeligt selv at udrede, 

hvordan de psykologiske problemstillinger spiller sammen med de mere praktiske, 

arbejdsrelaterede eller sociale problemstillinger.  Dette forslag kom ydermere fra én, der 

havde god erfaring med at bruge psykolog. 

Tilfredsheden med og behovet for weekendkurser er blevet omtalt. Der efterlyses flere og 

mere fleksible tilbud af den art. Flere har nævnt positive oplevelser med tidligere tilbudte 

yoga-kurser (som de siger, de gik til for mange år siden i Scleroseforeningens regi).  

Adskillige af de, der har prøvet kropsorienterede øvelser, som de er blevet bekendt med 

enten i forbindelse med de individuelle psykologsamtaler eller i forbindelse med weekend 

kurser nævner, at de ville ønske, der var aftentilbud med afstresning og afslapning, som de 

ville kunne deltage i, selv om de var i arbejde.  
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7. KONKLUSIONER PÅ DEN KVALITATIVE UNDERSØGELSE 

 

 

Programteorien holder. 

Vi har gennemgået programteorien, punkt for punkt, og konstaterer at vores datamateriale 

bekræfter de formulerede antagelser.  Der er belæg for at konstatere de opstillede 

sammenhænge og problemstillinger. De interviewede sclerosepatienter har hver for sig 

repræsenteret adskillige af programteoriens antagelser, og har med deres beskrivelser af 

de resultater, de har oplevet ved psykologsamtalerne, sandsynliggjort de sammenhænge 

mellem programteoriens antagelser og de virkninger, som interventionerne har tilsigtet. 

Samlet set – vurderet under et hele – kan vi således bekræfte programteorien. 

Det er problematisk, at udsige præcist hvilke specifikke interventioner og metoder fra 

psykologernes side, der har haft de gunstige virkninger hos klienterne. I fht. hvert 

programteori-punkt indgår således en vifte af forskellige interventioner og metoder, og 

nogle af dem går igen under flere programteori-punkter.  

Når vi konstaterer virkningerne af psykologtilbuddet, så bygger det på formodningen om at 

interventionerne er foregået, spejlingen er gennemført o.s.v. – men at vi ikke med 

sikkerhed kan konstatere, at det var den ene frem for den anden tilgang, der affødte 

virkningen. Men at virkningen har været oplevet af interview-deltageren, har vi 

interviewdeltagerens ord for. 

Der er ikke draget nogen konklusion om forskellen på at være nydiagnosticeret/ ikke 

nydiagnosticeret, mand eller kvinde, ung eller ældre i forhold til programteorien. Vi mener 

ikke interviewene giver belæg herfor. Vi véd godt, at en nydiagnosticerets oplevelse af 

f.eks. krise, kort tid efter at have modtaget diagnosen, på nogle felter kan adskille sig fra 

den krise, der opleves af én, der har haft sygdommen i flere år. Den sidstnævnte har måske 

gået 5-6 år uden psykologhjælp, men kan have mange af de samme spørgsmål, 

problemstillinger og reaktioner som den nydiagnosticerede. I den konkrete krise for den 

enkelte klient indgår så mange variable (livsfase, social status, uddannelse, tidligere kriser 

m.m.), at interviewene ikke kan konkludere nogen meningsfulde fællestræk for de to 

grupper. 

 

Behovet for psykologtilbuddet. 

Sclerosens karakter og udviklingsforløb må – om nogen sygdom – kræve psykologisk 

bearbejdning og støtte. Undersøgelsen viser nogle generelt psykisk belastende 

sygdomsforløb, der i værste (men også mange) tilfælde har givet sygdomsramte anledning 

til selvmordstanker. Generelt har processen frem mod diagnosen været opslidende – og 

diagnosen beskrives af adskillige ”som en lettelse” (i forhold til usikkerhed og mistro fra 

omgivelserne).  Sygdommens karakter er af en sådan art, at reelt hele personens liv 
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påvirkes. Dette medvirker til, at selv mennesker for hvem psykologer og terapi ligger dem 

fjernt, griber til muligheden for støtten i psykologtilbuddet. Det er noget man både må 

indtænke i vurderingen af tilbuddets resultater og i den måde man udbyder 

psykologhjælpen på. Se mere herom i anbefalingerne nedenfor. 

 

Tilfredsheden med psykologtilbuddet. 

Selvom virkningsevalueringens fokus ikke har været en tilfredshedsmåling, så vil vi 

videregive det indtryk, vi har fået af meget tilfredse interviewdeltagere. Helt generelt har vi 

hørt om stor tilfredshed – og om at man ville tage kontakt igen – hvis behovet skulle melde 

sig. Psykologernes sclerosefaglige indsigt har også været særdeles værdsat – og flere har 

udtrykt ærgrelse over at forløbet ikke kunne forlænges (f.eks. som et brugerbetalt 

arrangement i Scleroseforeningens regi). 

 

 

Anbefalinger 

Virkningsevalueringens styrke ligger i de involverede parters ejerskab til de 

undersøgelsestemaer, der er valgt. I forlængelse heraf vil en del af de videre tiltag 

Scleroseforeningen og psykologgruppen vil finde væsentlige at iværksætte på baggrund af 

rapporten, også ligge i ejerskabet til undersøgelsen. Rapporten skal derfor ses som et 

muligt grundlag for denne videre afklaring i psykologgruppen og foreningen.  

De anbefalinger vi på baggrund af vore undersøgelser vil pege på vil derfor ikke kunne 

betragtes som udtømmende. Psykologgruppen må med sin faglighed i ryggen drage sine 

konklusioner, ligesom Scleroseforeningen som helhed må overveje muligheder og konkrete 

tiltag. Vi vil anbefale: 

1. at der skabes mere klarhed over hvad psykologtilbuddet er og kan, og at dette 

formidles målrettet til alle potentielle brugere af tilbuddet. Som vi har konstateret i 

rapporten, så er målgruppen meget sammensat (nogle helt uden erfaring med at 

søge denne form for hjælp), og usikkerheden om hvad et tilbud rummer, kan få 

nogle til at undlade at modtage hjælpen – eller søge den meget sent.  

 

2. at tilbuddet giver mulighed for at imødekomme de behov, der ligger udover de 4-

5 gange, der er blevet meldt ud til en del af klienterne. Vi har (som det fremgår af 

rapporten) eksempler på nogle, der har valgt tilbuddet fra (selvom vedkommende 

var yderst tilfreds med Scleroseforeningens psykolog), ene og alene fordi 

vedkommende havde fornemmelsen af at have brug for et længere forløb, end 

tilbuddet syntes at kunne give. Nogle af de problemstillinger klienterne slås med, 

må forventes at kunne trække noget længere ud end 4-5 samtaler. Det vil næppe 

være alle der vil efterspørge et længere forløb – men blot muligheden herfor kan 
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være afgørende for at vælge tilbuddet. Som ovenfor nævnt har flere udtrykt vilje til 

at betale Scleroseforeningen for evt. ”ekstra samtaler”. 

 

3. at der kan være en ”bredere indgang” til psykologhjælpen. Vi har som nævnt 

været ude for adskillige klienter, der har haft meget komplekse sociale og 

psykologiske problemstillinger, og hvor en indledende hjælp til afklaring vedr. hvad, 

der kan håndteres af socialrådgiveren og hvad, der hører under psykologtilbuddet, 

kunne bringe klienterne godt over ”dørtrinnet”. Vi stødte bl.a. på en klient, der 

havde svært ved at definere sit problem som et psykolog-relevant problem, og 

opgav den videre støtte herfra, mens vedkommende heller ikke kunne finde ud af 

at trække på den relevante socialrådgiverhjælp. I sådanne tilfælde kunne et 

tværfagligt team måske være en vej ind, til at få de tilbud, der var behov for. 

 

4. at der overvejes en større grad af koordination og bevidst, strategisk brug af 

koblingen mellem de individuelle samtaler og Scleroseforeningens øvrige psyko-

sociale tilbud. Det er vores indtryk (fra interviewene), at der har været en del 

tilfældighed over, hvad der lige ”har budt sig til”, som muligheder for f.eks. et yoga-

kursus, krops-kursus, kost-kursus o.s.v. Pårørende-kurser har også været nævnt, 

som noget man skulle være ”heldig” for at kunne få mulighed for at gøre brug af 

o.s.v. Mere koordinerede strategier for udbud og visitering til disse kunne efter vor 

opfattelse være en idé. 

 

5. at programteori-processen, som en løbende afklarings-/metode forbedrings-

proces, søges fastholdt i psykologgruppen. I praksis vil man kunne tage sin 

programteori op til overvejelse og forbedring, når man har haft en del tilgang af nye 

psykologer i gruppen eller finder, at det vil være tid for at se den efter i sømmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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8. Efterskrift 

 

Rapporten handler om 18 meget forskellige mennesker med hver deres individuelle historie 

om at møde tilværelsen med en kronisk sygdom som følgesvend på en konstruktiv, 

realistisk og reflekteret måde. De har talt om ønsket om og for nogle kampen for ikke at 

leve deres liv som offer for sclerosen.  

Vi har mødt 18 mennesker med hver deres ønsker og drømme, skjulte ressourcer, ideer og 

skæve vinkler til deres liv med sclerose. Vi har haft samtaler, hvor interviewdeltagerens 

livskraft har været overvældende. 

Der er den 50 årige mand med ideen om at arrangere et sponsoreret cykelløb ”på tværs af 

Danmark med beta-interferon” med følgebil til at samle de deltagere op, der har brug for et 

hvil undervejs. Der er den unge nydiagnosticerede mand, der drømmer om at realisere sin 

plan om at rejse til Afrika sammen med sin kæreste, når der er fundet en medicin, der ikke 

skal opbevares i et køleskab.  

Der er de mange, der på trods af helt eller delvist tab af det arbejde, de har uddannet sig til 

og har haft, inden de blev ramt af sclerosen, ønsker at bruge deres ressourcer til at bidrage 

på arbejdsmarkedet. Der er den pensionerede kvindelige lærer, der drømmer om at 

undervise udlændinge i dansk eller bruge sine pædagogiske evner ved at give lektiehjælp. 

Der er adskillige med sprogkundskaber, der ønsker at udnytte dem på forskellig vis.  

Der er manden, der efter mange års erfaringer fra arbejdsmarkedet, nu har lavet sin egen 

inspirerende brochure, der beskriver en bred vifte af arbejdsmæssige ressourcer inden for 

salg, sprog, edb, grafisk design, teknisk rådgivning og problemløsning. Der er den kvindelige 

journalist, der gerne vil bruge sin faglighed og scleroseerfaring i en konsulentlignende 

sammenhæng, og derfor er i gang med en pædagogisk efteruddannelse. Og der er kokken, 

der gerne vil undervise kokke – evt. i sprog, nu da hendes fysik ikke kan klare jobbet som 

kok.  

Der er langturschaufføren der gerne vil være selvstændig f. eks, med en pølsevogn. Der er 

dem, der har kastet sig ud i forskellige fritidsinteresser, nu hvor de er gået på pension. 

En del har fortalt om at udnytte deres ressourcer og deres interesser inden for frivilligt 

arbejde. 

 

Mange har fortalt om tabet af en plads på arbejdsmarkedet ikke primært ud fra tabet af 

økonomi, men tabet af identitet, samvær med kolleger, intellektuel udfordring og ønsket 

om at kunne yde et bidrag og bruge deres ressourcer og erfaringer i sammenhænge, hvor 

de samtidig kan tage realistiske hensyn til deres sygdom.  

Hvor vidt Scleroseforeningen indenfor deres rammer har mulighed for at hjælpe, 

understøtte og kanalisere noget af denne idérigdom og ressourcer hos målgruppen for 

denne undersøgelse, vil vi overlade til foreningen at tage stilling til. 
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Vi vil gerne udtrykke en stor tak for den tillid de 18 interviewpersoner viste os, og den 

energi de investerede i bidraget til denne undersøgelse. De har en aktie i rapportens 

fortræffeligheder. Dens eventuelle mangler og svagheder har de ikke noget lod i.       

 

Mange venlige hilsner 

Geert & Lis 
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9. BILAG 

 

 

 

9.1. Projektbeskrivelse: 

 

MÅLGRUPPE 

Evalueringen vil omfatte de primære målgrupper af scleroseramte, der benytter 

Scleroseforeningens psykologtilbud. Der er 8.301 scleroseramte medlemmer i 

Scleroseforeningen. I 2009 havde psykologordningen i Scleroseforeningen 523 

henvendelser på landsplan.  

I evalueringen af psykologordningen vil vi lave et kvalitativt interview med 18 der har 

benyttet psykologordningen. I forlængelse af dette vil vi lave en kvantitativ undersøgelse 

med 250 respondenter. De kvalitative interview vil blive foretaget med brugere fra 

hovedstadsområdet, mens den kvantitative undersøgelse vil omfatte brugere fra hele 

landet.  

 

PROJEKTETS BAGGRUND 

På en visionsdag for CARE afdelingen i Scleroseforeningen i 2007 blev det diskuteret, at 

der ikke foreligger en undersøgelse af effekten af psykologtilbuddet i foreningen og at 

dette ville være ønskværdigt. Dette blev diskuteret videre på en visionsdag for 

psykologerne i Scleroseforeningen i 2008 og det blev planlagt at starte en evaluering i 

2009.  

I den efterfølgende planlægning af evalueringen blev der givet udtryk for følgende 

ønsker i forhold til en evaluering af psykologordningen i Scleroseforeningen: 

 

 En kvalitativ og kvantitativ evaluering af effekten af psykologtilbuddet.  
 

 En detailleret beskrivelse af hvad tilbuddet indebærer.  
 

 Opnåelse af en viden om tilbuddet og udarbejdelse af en metode til løbende 
systematisk at kunne udvikle tilbuddet.  

 

Psykologordningen indeholder tilbud om individuelle samtaler for scleroseramte og 

deres pårørende, derudover tilbydes der parsamtaler, grupper for nydiagnosticerede, 
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gruppe for unge voksne børn af scleroseramte og gruppe i kropsbevidsthed. Der 

arbejdes hovedsageligt ud fra et psykodynamisk grundlag, derudover bruges der dele fra 

bl.a. eksistentiel psykoterapi, kropsorienteret psykoterapi, kognitiv terapi og 

hypnoterapi.  

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen grundig undersøgelse og analyse af hvad 

det egentlig er der virker ved psykologernes arbejde i Scleroseforeningen og hvad 

effekten af de forskellige tilbud er. Psykologgruppen har ønsket mere end det en generel 

tilfredshedsundersøgelse eller en ren kvantitativ undersøgelse ville kunne give. Det er 

derfor besluttet at lave en undersøgelse og analyse af den effekt som psykologernes 

arbejde har for Scleroseforeningens brugere. En dyberegående undersøgelse og analyse 

af tilbuddet skal således tjene som platform for en løbende systematisk udvikling og 

kvalitetssikring af psykologordningens tilbud. 

 

PROJETETS FORMÅL 

At afdække effekten af psykologtilbuddet og udviklingsmulighederne af tilbuddet:  

 

At få en dyberegående kvalitativ vurdering af effekten af psykologtilbuddet og en 

bredere kvantitativ måling af effekten.   

 

At opnå en kvalitetssikring ved at få beskrevet psykologtilbuddet.  

 

At introducere en metode til systematisk at kunne videreudvikle psykologtilbuddet.  

 

 

PROJEKTETS TIDSMÆSSIGE FORLØB 

Projektet iværksættes fra august 2009, beskrivelsen af den praksis der finder sted og 

den kvalitative undersøgelse foregår fra august 2009 til årets udgang, mens den 

kvantitative undersøgelse og rapportskrivning foregår fra januar 2010 til slutningen af 

juni 2010. 
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METODEOVERVEJELSER OG AFGRÆNSNING 

 

 

Undersøgelserne fokuserer på de primære målgrupper af scleroseramte brugere af 

psykologordningen.  

  

Styrken ved en kvalitativ undersøgelse  

 

 Den kan give et billede af de forskellige opfattelser af/ brug af/effekter af en 

given indsats 

 Den kan afdække/gå i dybden med spørgsmål som: hvad virker for 

dig/hvordan har du kunnet bruge samtalerne/hvilken virkning har ....  

 Den kan give et varieret = kvalitativt billede af virkningen af indsatsen. 

Udvælgelsen af interview deltagere er vigtigt for at give det varierede billede.  

Ved en kvalitativ undersøgelse gælder det om at finde frem til variationer 

inden for den befolkningsgruppe, man er interesseret i.  

 Den kan afdække de mønstre og reaktioner, der er på en given indsats, og 

hvad der virker for hvem og under hvilke betingelser – den kan ikke afdække 

hvor mange, der har de forskellige reaktioner.  Det skal undersøges i en 

kvantitativ undersøgelse. 

 Den giver et godt udgangspunkt for – i dette tilfælde psykologgruppens 

videre arbejde med og udvikling af metoderne i og arbejdet med indsatsen.  

 

Styrken ved en kvantitativ undersøgelse 

 

 Den kan afdække spørgsmål om hvor mange/ hvor ofte/ i hvor høj grad på en 

skala ..../ hvor almindeligt etc. 

 Den kan som navnet siger give et kvantitativt billede af undersøgelsesfeltet. 

 Den kan give et billede af størrelse, højde og bredde af feltet. 

 Den kan give en talstørrelse for tilfredshed /ikke tilfredshed med indsatsen. 

 Den kan opgøres i tal, procenter etc. 

 Man kan vælge at operere med en kontrolgruppe. 

 

 

EN KOMBINATION AF KVALITATIV OG KVANTITATIV EVALUERING 

 

Der benyttes en kombination af en kvalitativ undersøgelse og en kvantitativ 

undersøgelse. Argumenterne for dette valg er: 
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At de tilsammen har mulighed for at give både god bredde og dybde-dækning af 

undersøgelsesfeltet. 

 

Med en metafor: hvis jeg vil vide hvor mange blomster, der er af forskellig art, må jeg gå 

ud og tælle dem (kvantitativ undersøgelse). Hvis jeg vil vide hvilke arter/og afarter, der 

forekommer, og hvordan deres livsbetingelser er, skal jeg ikke tælle op, men prøve at 

finde variationerne og prøve at forstå deres situation (kvalitativ undersøgelse). 

 

 

VALG AF EVALUERINGSDESIGN 

 

Der anvendes virkningsevaluering som grundform i projektet. 

 

Det centrale spørgsmål i virkningsevaluering er: Hvad virker for hvem, hvordan, hvornår 

og under hvilke betingelser?  

Evalueringen tager udgangspunkt i tydelige forestillinger/antagelser om, hvordan og 

hvorfor en given indsats virker. Hvert led i indsatsen undersøges systematisk. Metoden 

sætter fokus på antagelserne om årsag-virkningsforhold og inddrager effekterne på 

såvel processen som produktet af indsatsen. Denne analyse udarbejdes i et tæt 

samarbejde med de medarbejdere, der arbejder med indsatsen.  

Analysen formuleres som dét, der kaldes en programteori, som i struktureret form 

opstiller de hensigter/antagelser gruppen har om deres arbejde, hvad de konkret gør i 

forbindelse med klienten, under hvilke betingelse og hvilken effekt de tror deres 

metoder og handlinger har. 

Den efterfølgende dataindsamling går så ud på af be – eller afkræfte de antagelser 

programteorien opstiller. 

Her udfra kan så opstilles: 

Hvad der virker/ikke virker/ eventuelle andre virkninger (tilsigtede eller utilsigtede). Og 

der kan så opstilles fremadrettede handle- og udviklingsmuligheder. 
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ANSVAR OG ROLLEFORDELING 

 

Det overordnede ansvar for kvaliteten af evalueringen har de to eksterne konsulenter 

Geert Allermand og Lis Frühling Larsen.  

Sikringen af en tæt tilknytning til Scleroseforeningens praksis og de udøvende aktører i 

denne praksis har intern projektleder Michael Nissen og Scleroseforeningen. Sikringen af 

den faglige viden om sclerose påhviler ligeledes Michael Nissen.  

Der kan i alle faser trækkes på Michael som sparringspartner. 

Udvælgelse og den primære kontakt til interviewdeltagerne påhviler intern projektleder 

Michael Nissen. Ligesom ansvaret for udvælgelse og den primære kontakt til den 

involverede population i den kvantitative evaluering er Scleroseforeningens.  

Det faglige samarbejde med CASA påhviler Geert og Lis. CASA har ansvaret for 

gennemførelsen af den kvantitative undersøgelse. 

 

Det centrale omdrejningspunkt for hele undersøgelsen er afsættet i programteorien, 

som udarbejdes i tæt samarbejde med gruppen af behandlere. Programteorien 

udtrykker antagelser om virkningen af den udførte behandling.  

 

 

ETABLERING AF EN FØLGEGRUPPE/EVALUERING 

 

Af hensyn til en løbende sikring af kvalitet, ”en væg at spille op imod”, skal der etableres 

en følgegruppe (eksempelvis med deltagelse af ledelsesrepræsentanter, sclerosefaglig 

ekspertise, evalueringsfaglig ekspertise, fagpsykologisk ekspertise og en 

brugerrepræsentant fra sundhedsudvalget). Arbejdet med en følgegruppe vil i praksis 

fungere som en løbende evaluering af projektet. 
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9.2. Spørgeguide Kvalitativ undersøgelse – Scleroseforeningen marts/april 2010 

 

Redegørelse for projektets formål.  

Der gøres endnu engang rede for projektet overfor interviewdeltageren: interview 

undersøgelse + rapport – anonymisering af ham/hende i rapporten og over for Sclerose 

foreningen + en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen bliver først offentliggjort, når 

hele undersøgelsen er færdig 

 

Baggrund/Forhistorie 

a. Hvor længe er det siden, du blev syg/fik diagnose? 
b. Hvor var du i dit liv (arbejde, børn, familie osv.) 
c. Hvad havde du af planer med dit liv, inden du fik sygdommen? 
d. Hvad tænkte du om dig med sclerose? 
e. Da du fik sygdommen, hvad forestillede du dig så, det ville gøre ved dit 

liv? 
f. Hvad betød det for dig og dine planer at få diagnosen? 
g. Var der nogen af dine planer diagnosen ændrede? 
h. Hvad husker du af de tanker, du gjorde dig dengang? 
i. Hvad havde du af fysiske og psykiske reaktioner? 
j. Hvordan tror du dine omgivelser opfattede dig (familie, venner, 

netværk, arbejdskammerater? 
 

Henvendelse/kontakt til Scleroseforeningen 

a. Hvad fik dig til at henvende dig til Scl. foreningen om psykolog bistand? 
b. Var der en bestemt hændelse eller nogle specielle tanker, der fik dig til 

at henvende dig? 
c. Hvad havde du af forventninger til psykologtilbudet? – kan du 

konkretisere, hvad du regnede med at få ud af det? 
 

Mødet med psykologtilbuddet 

a. Hvor mange samtaler fik du? 
b. Hvor lang tid var der imellem de enkelte samtaler? 
c. Hvordan virkede mødet med psykologtilbuddet sammenholdt med dine 

forventninger?  
d. Hvordan virkede det at tale med psykologen? 
e. Kan du huske, hvad hun gjorde  i samtalerne? 
f. Kan du huske noget konkret hun gjorde eller sagde, som du kunne bruge i 

din hverdag? 
 

PT Fokuspunkter:  
 

1. Det hele liv er påvirket af scl. og alle områder bliver tilbagevendende påvirket 

på grund af scl.’s uforudsigelighed. 
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Gør: 

 Spørger til alle områder af livet (arbejde, parforhold, fritidsinteresser, 
socialt netværk osv. 

 Om at navigere i forh. til den nye situation. 

 Om at kommunikere med familie, venner, arbejdsplads 
Virkning: 

 Kl. får indsigt i, at scl. påvirker alle områder tilbagevendende. 

 Kl. skaber nye handlestrategier 

 Kl. får nye måder at tænke om sig selv på. 
 

2. Scl. påvirker selvværd, selvforståelse, oplevelsen af at have ressourcer. 

Gør: 

 Skaber balance mellem selvværd, selvforståelse og det at have fået en 
alvorlig sygdom. 

 Livet forandret fysisk (sorg og modløshed). 

 Realistisk sygdomsopfattelse + plads til en hverdag, der går videre (også 
brug for at fortrænge). 

 Taler ressourcer ved hjælp af historier, spørgsmål, fantasier og 
kommentarer. Mod. Åndedræt. 

 Pendulering mellem krise reaktioner og ressourcer. 
Virkning: 

 Kl. bliver bevidst om ressourcer, mærker styrke – arbejder selv videre. 

 Kl. skaber ny identitet, sygdommen en del af identiteten. 
 

3. Der kan opnås indsigt og bearbejdning, når psykologen møder kl. Der hvor han 

er. 

Gør: 

 Understøtter kl. i de følelser han har. 

 Benævner de følelser vi ser. 

 Energiniveau, stemmeleje. vejrtrækning, mentalt tempo. 
 

Virkning: 

 Kl. føler sig set, forstået, accepteret – hvilket giver mulighed for 
følelsesmæssig og kognitiv bearbejdning af problemer.  

 KL. taler mere nuanceret om sine følelser 
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4. Fortid – nutid skabe sammenhæng  modningsproces, rumme, udtrykke og 

bearbejde egne følelser 

Gør: 

 Skaber forbindelse mellem kl’s nutids  - fortids oplevelser 

 Psyk. Viser, at hun kan rumme kl’s følelser ved nærvær, blikkontakt, lytten 
og reaktion. Skaber rum, hvor kl. kan give udtryk for følelser. 

 ”Kræver”/udfordrer reaktion. – Og udtrykker medfølelse. 
Virkning: 

 Kl. udtrykker forståelse for sammenhæng nutid - fortid.  

 Mindre anspændthed. Mere livfuldhed. Mere kontakt med sine følelser. 

 At kl. kan tage imod hjælp. Giver udtryk for, at han får det bedre, når han 
giver udtryk for egne følelser. 

 Udtrykker accept af sygdommen. 
 

5. Bedre i stand til at håndtere scl., når han hjælpes til autentisk kontakt med sig selv. 

Gør: 

 Psyk. spørger til kl.’s følelser.  

 Hvordan tror du andre ser dig?  

 Hvordan ser du dig selv, hvis du træder tre skridt tilbage? Psyk. sætter et 
spejl op. Stiller undrende spørgsmål. 

Virkning: 

 Kl. får øje på egen rolle i forh. til andre.  

 Kl oplever at blive mødt autentisk. Både skræmmende og en lettelse.  

 Kl. kan føle medfølelse omsorg over for sig selv.  ændrede 
handlemønstre (i arbejdsliv og i familieliv). 

            

6. Krise og regression 

Gør: 

 Arbejder med følelsesmæssige reaktioner 

 Hjælp til at sætte ord på følelser 

 Normaliserer og legaliserer kl’s tanker og følelser 

 Psyk rummer kl’s acting out og realitetskorrigerer 
 

Virkning: 

 Kl forholder sig mere velintegreret til sit nye vilkår  

 Kl får integreret krisen i sit liv  færre regressive, følelsesmæssige 
reaktioner 
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7. Kognitivt ramte og/eller personlighedsmæssigt og adfærdsmæssigt ramte brug for 

fokuseret, mere vejledende, støttende og konkrete interventioner. 

Gør: 

 Hjælper med at forbedre regulering af adfærd og effekt. 

 Bevidstgør og taler om paralleller til klientens hverdag og kommer 
med løsningsforslag. 

 Psyk. er vidne til deres fysiske og emotionelle situation. 

 Psyk. hjælper kl. med at strukturere sin tænkning (eet emne ad 
gangen) (holde fokus). 

 Psyk. sænker tempo. 

 Psyk. taler om løsningsforslag. 

 Psyk. Gør det diffuse konkret. 
 

Virkning:  

 Kl. bliver bedre til at strukturere sin tænkning 

 Kl. få skabt indsigt og nye handlemuligheder. 

 Kl. får en åbenhed ved at være kognitivt ramt og ved personligheds 
og adfærdsmæssige ændringer 

 Kl. bliver bedre til at kunne erkende det selv og at kunne tale med 
andre om det. 

 Kl. får reduceret sin angst. 
Kl. får en bedre regulering af adfærd og effekt 

 

8. Hårdt ramt fysisk af scl. har gavn af at få deres historie bevidnet – det hjælper dem 

til at udholde deres situation. 

Gør: 

 Psyk taler om at det er svært. F.eks. selvmordstanker. 

 Psyk. Bevidner kl’s livssituation som den er (udholde 
meningsløshed, tanker om tab af kontaktmuligheder med 
omverdenen, kl’s fysiske tilstand.. 

 Psyk taler med kl. om hvordan de klarer hverdagen 

 Psyk fremsætter forslag til hvordan klienten kan bryde isolationen. 
             Virkning: 

 Klienten finder ro og lettelse ved at være. 

 Kl. bliver hjulpet til at føle sig mindre isoleret. 
 

9. Scleroseindsigt. 

Gør:  

 Svinger mellem hvad kl. bringer frem og specialviden om scl.  

 Læring om scl.  self-efficiency.  
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 Korrigerer, nuancerer kl’s angstfyldte forestillinger og fantasier. 

 Normaliserer udsagn ved at nævne faserne. 
Virkning:  

 KL. får ro.  

 Kl’s viden om scl øges.  

 Kl.’s forståelse for egen situation øges.  

 Kl. bliver bedre til at mestre sin egen situation. Større tryghed hos kl. 
 

10.Angst bearbejdes. 

Gør: 

 Psyk spørger ind til hvordan angsten ytrer sig i krop, følelse, tanke, og 
adfærd 

 Psyk arbejder med at reducere kl’s angst 

 Psyk anvender kognitive teknikker – omstrukturering af tankemønstre. 

 Skala fra 1 – 10 

 Fra diffus – til konkretisering 

 Giver øvelser fra gang til gang 

 Hvor meget angst kan Kl bære uden at fryse fast 

 Mærk vejrtrakning + grounding 

 Arbejder med kroppen + afladning.  
 

Virkning: 

 Oplever angstreduktion 

 Den bundne angst forløses – livfuldhed i kl. 

 Kl. kan rumme mere angst  større psykisk og kropslig spændvidde 
 

 

11.At være i krise med kronisk sygdom  psykisk spænding/ubalance kan bearbejdes. 

Gør: 

 Spørger til + observerer kroppen 

 Psyk samtaler med kl om de bagved liggende grunde til hovedpine, som kl. 
kommer med. 

 

Virkning: 

 Kl oplever kropslig afspænding og emotionel lettelse 

 Kl oplever et større velvære 
 

12. Afhjælpe depression hos kl. 

Gør: 
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 Giver sammenhæng, mening i forhold til den depressive reaktion. 

 Afdækker tanker og stemninger og følelser, der ligger bundet i 
depressionen.  

 Hjælper kl. med at give udtryk for sine følelser.  

 Aftaler hjemmeopgaver.  

 Psyk. går ind i kl.’s tankeverden  gør at kl. ikke mere er alene i sin verden 
– bibringer kl. en bro – en vej ud.  

 Anerkender tilstanden.  

 Undersøger hvad der er sket op til depressionen. 
Virkning: 

 Depression aftager.  

 Stemningsleje løftes. Energiniveau øges.  

 Følelse af selvværd øges.  

 Reducerer sin skyldfølelse. 
 

 

 

Når du tænker på dit samlede forløb med psykolog tilbuddet – hvad ville du så gerne have 

haft mere af/ mindre af/ i stedet for? 

 

 

Kunne du forestille dig at anvende psykologtilbuddet igen.  

 

 

Har du ideer eller forslag til psykologordningen? 

 

 

Har du andet, du gerne vil sige? 

 

 

Hvordan har det været at tale om dit forløb her i dag? 

 

 

Må vi ringe til dig, hvis der er noget, vi har glemt eller noget vi gerne vil have uddybet? 

 

 

Hvis du kommer i tanker om noget du gerne vil tilføje må du gerne ringe til os. 
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9.3. Eksempler på spørgsmålene bag ramme spørgeguiden – spørgsmål anvendt i 

interviewene i forhold til sprogkode (se i øvrigt kapitel 3.3) 

Beskriv dit liv før diagnosen? 

De første/begyndende symptomer? 

Hvordan mærkede du, at der var noget galt? 

Hvordan var dit diagnoseforløb? 

Hvordan var det at få diagnosen? 

Hvordan påvirkede det dit liv? 

Hvad vidste du om sclerose? 

På hvilken måde påvirker Sclerosen dit liv? 

 Familieliv 

 Arbejde 

 Venner 

 Børn 

 -- 

 - 

 - 

Hvordan var dit liv inden 1. henvendelse? 

Hvad fik dig til at henvende dig? 

Hvad var dine forventninger til psykologerne? 

Hvad regnede du med, de kunne gøre for dig? 

Havde du før haft kontakt til psykologer/terapi/selvudvikling? 

Hvilke temaer havde I oppe vende? 

Hvem bragte emnerne op? 

Hvad gjorde psykologen? 

Foreslog han/hun noget bestemt, du kunne gøre? 

Hvad fik du ud af mødet med psykologen/samtalen? 

Hvem valgte emner/temaer? 
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Påvirkede sclerosen din oplevelse af dig selv? – på hvilken måde? 

Hvem talte du med om de ting? 

Hvis ingen - Hvad fik dig til ikke at tale med nogen? 

Hvornår fik du kontakt til Scleroseforeningen? Havde du haft kontakt til Scleroseforeningen 

før du henvendte dig om samtale? 

Hvilke billede havde du af Scleroseforeningen? Før – Efter 

Var det svært at henvende sig? 

 


