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Spørgsmål 1 

For at få en faglig forståelse af klientens problemer er det afgørende at benytte en mulitfaktoriel 

tilgang, dvs. at man anerkender multiple potentielle faktorers medvirken til problemers opståen, 

vedligeholdelse og udvikling på både individ- interpersonelt- og samfundsmæssigt niveau. Dette 

illustreres fx i stress-sårbarheds-modellen, der tager højde for interdependente bio-psyko-social-

kulturelle forhold (se fx 1: 35). 

I forhold til den aktuelle case vil jeg efter den første samtale have nogle præliminære hypoteser 

vedrørende klientens problemer, men for at få disse af- eller bekræftet og nuanceret gennem 

samarbejde er en grundigere assessment med udgangspunkt i symptomer og historie, biologiske 

faktorer og sociokulturelle faktorer nødvendig (1: 101-104).

 Symptomerne der knytter sig til selvmordstankerne, vil jeg have en øget opmærksomhed rettet 

mod, idet de udgør aktuelle trusler mod hendes liv. Flere af de emotionelle og kognitive symptomer 

har stor lighed med symptomer ved major depression som fx nedtrykt humør, tab af interesse over 

for almindelige ting, nedsat energi og engagement, håbløshed samt selvmordstanker, der skal vare i 

mindst to uger (1: 304).

 På trods af hendes eget udsagn, vil jeg alligevel for at sikre mig benytte den ofte anvendte 

Becks Depression Inventory til at vurdere graden af en potentiel depression. Hoeksema påpeger i 

den forbindelse at personer ofte ikke selv er klar over, at de er deprimerede, fordi de depressive 

tanker overskygger konstruktiv forholdende, hvilket ses i klientens manglende indsigt (1: 321). 

Perceptuelle forandringer optræder også ofte ved depression men for at udelukke, at dette ikke 

skyldes biologiske/organiske årsager, er det en god ide at udføre en lægelig undersøgelse.     

Selvom der er depressive symptomer tilstede, vil jeg som psykolog i behandlingsøjemed være 

interesseret i, om disse fremtræder som det primære eller som noget sekundært. Især set i forhold til 

de frygtelige oplevelser der fandt sted under flugten fra Iran, med den viden at depression ofte 

optræder komorbidt ved traumatiseringer (1: 193, 2: 107). Dette bliver nærliggende ud fra en 

psykoanalytisk inspireret tanke om, at disse barndomspåvirkninger muligvis blev oplevet som et 

psykisk traume, der nu medvirker til de aktuelle problemer. Et traume skal forstås som en pludselig, 

uventet og voldsom påvirkning, der gennembryder personens psykiske barriere (3a: 40). Det 

essentielle i traumet ud fra denne forståelse er jeg’ets oplevelse af hjælpeløshed overfor de ydre 
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såvel som indre spændinger og tab af jeg-funktion. Diderichsen påpeger, at intensiteten af traumet 

og dermed graden af psykisk belastning, udover den pågældende begivenhed skal ses i forhold til 

ego’ets styrke og muligheder for at forsvare sig (3a: 41). En vigtig pointe i forhold til overvejelser 

over forsvarets styrke hos den da kun 12-årige pige.

I den sammenhæng peger Summersfield samtidig på, at den traumatiske oplevelse ikke blot kan 

forstås som en afgrænset og statisk enhed men må anskueliggøres ud fra det dynamiske samspil, der 

over tid udvikler sig mellem person og omgivelser (2: 107). Den traumatiske hændelse fortsætter 

ofte i modtagerlandet, hvor manglende ritualer og akkulturativt stress forbundet med belastninger i 

asyl- og integrationsfaserne bevirker, at personerne ikke formår at bearbejde sorgprocessen 

tilstrækkeligt (2: 108). At klientens problemer potentielt har rod i traumatiske oplevelser må 

ligeledes overvejes, siden traumerelaterede psykiske sygdomme er signifikant højere hos flygtninge 

(ibid.).

Klienten kunne således tænkes at lide af posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), men kvalificerer 

sig kun umiddelbart ud fra DSM-IV-TR systemet til de diagnostiske symptomer emotional

numbness, og detachment men ikke ved karakteristika som kontinuerlig genoplevelse af den 

traumatiske begivenhed, hypervågenhed og kronisk alarmberedskab (1: 192). Heller ikke en akut 

stressforstyrrelse eller ajustment disorder er der tale om, fordi tiden siden traumet har oversteget 

henholdsvis en og tre måneder.     

 Jeg vil dog alligevel ikke helt udelukke, at der kan være tale om en form for PTSD, men at 

denne som diagnose er for snæver til at inkludere klientens symptomer.  

 Elsass kritiserer netop PSTD-diagnosen for ikke at omfatte en række symptomer, som ofte er 

knyttet til voldsom psykotraumatisering som bl.a. identitetsforandringer og eksistentielle dilemmaer 

om manglende mening, tomhed og fremmedgørelse (2: 114). Han påpeger ligeledes, at andre har 

konstrueret mere specifikke eller omfattende kategorier som fx DESNOS – Disorders of extreme 

stress not otherwise specified, som kan rumme de voldsomt traumatiserede patienter. En anden del 

af hans kritik går implicit på, at PTSD-diagnosens konstruktion er for statisk, idet den ikke formår 

at identificere egentlige PTSD-symptomer i andre fremtrædelsesformer. Depressive reaktioner er 

ofte karakteristiske for traumatiserede personer, men de adskilles fra PTSD, der begrebsmæssigt 

bliver kategoriseret som en angsttilstand men pga. traumets ofte mange tab, vil de depressive 

tilstande ofte overskygge angsten (2: 115).
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En overvejelse kan således være, at klientens depressive symptomer knytter sig til tab ved et tidligt 

traume, men hvorfor dukker de så op netop nu efter så lang tid?  

 Den traumatiserede person er udsat for enormt stress mod jeg’ets funktioner, og for at beskytte 

jeg’et og undgå at blive psykotisk benytter personen sine eksisterende forsvar mere eller mindre 

modent til at udvikle en automatiseret jeg-armering (2: 120). Denne adaptive 

overlevelsesmekaniske tillader således personer at ”forskanse” sig fra indgribende begivenheder og 

klare hverdagens kontinuerlige krav, men samtidig gives der ikke rum til sorg, og de traumatiske 

oplevelser ligger latent og ”venter” på en meningsfuld bearbejdningsproces. Symptomerne som 

eksempelvis klientens opstår først Nachträglich, når oplevelserne fra den traumatiske begivenhed 

bliver til almindelig hukommelse, dvs. når ”postdisaster utopia” forstået som armeringens 

fornægtende og beskyttende mekanisme erstattes med realiteterne (ibid., 3a: 43).

Elsass argumenterer fx også for, at de kulturelle forskelle i modtagerlandet bevirker, at flygtningene 

ofte mangler ritualer i bearbejdningsprocessen, som derved øger tidsforskydningen markant (2:

106).

 En anden kulturel faktor som potentielt gør sig gældende hos klienten er, at man ofte i ikke-

vestlige lande er mindre symptomorienterede i løsningen på psykosociale problemer men har 

værdier, der bygger på afhængighed og gensidig ansvarlighed. Derfor må jeg undersøge, om der er 

symptomer hun ”undlader” at berette om - fx mareridt eller angstoplevelser, der kan tyde på et 

ubearbejdet traume (ibid.).     

For fortsat at tænke multifaktorielt skal det også nævnes, at jeg vil overveje muligheden for at 

klienten lider af en debuterende skizofreni eller skizoaffektiv forstyrrelse. De prodomale symptomer 

ved skizofreni karakteriseres i høj grad af negative symptomer i lighed med den depressives fx 

manglende interesse, emotionel og social reggression samt perceptuelle forstyrrelser, som netop ses 

hos klienten (1: 390). Samtidig debuterer kvinder ofte senere end mænd og udviser færre kognitive 

symptomer (1: 379).

 På den anden side pointerer Elsass dog, at mange voldsomt traumatiserede personer udtrykker 

kortvarige og diskontinuerte dissociative fænomener samt flashback-oplevelser, der virker 

psykotiske og paranoide, og de misdiagnosticeres derfor ofte med skizofreni (2: 107).
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Som et forbehold vil jeg derfor henvise hende til en psykiatrisk undersøgelse og afvente resultatet af 

udfaldet i forhold til en evt. skizofrenibehandling.

Spørgsmål 2

Da det på nuværende tidspunkt ikke endnu er tydeligt, hvad klienten fejler, vil jeg i første omgang 

igangsætte en effektiv symptomlettelse, af de depressive symptomer forbundet med 

selvmordsovervejelserne. I den forbindelse har kognitiv terapi vist sig særdeles effektiv særligt i en 

kombination med psykofarmaka (1: 342), som fx SSRI-præparater, hvilket jeg vil anbefale hende at 

påbegynde dog i løbende kontakt med hendes læge, da disse hos nogle klienter har en 

selvmordsforstærkende effekt (1: 368). 

 Den kognitive terapi sigter mod det bedste behandlingsresultat ved at tage udgangspunkt i 

præcise modeller over lidelsens ætiologi således, at man effektivt kan gribe ind overfor de 

udløsende og opretholdende faktorer (3b: 137).

 De fleste modeller udspringer fra den kognitive grundmodel, som afspejler forholdet ml 

individets bevidste kognitioner og de bevidste/ubevidste emotioner, der opstår i en given situation 

(3b: 137).

 Beck mener, at det er personens negative automatiske tanker (NAT) rettet mod selv, omverden 

og fremtiden, der er årsagen til depressionen og den uhensigtsmæssige adfærd (3b: 140). Personers 

NAT, der oftest udgør forvrængninger af virkeligheden, har til formål at opretholde den negative 

realitetskonstruktion. Disse forvrængninger er tit ubevidste, da de almindeligvis baserer sig på 

personens dybereliggende maladaptivt aktualiserede kerneskema og basale antagelser (3b: 143).

 Som første skridt i behandlingen er det vigtigt at opbygge et godt terapeut-klient-forhold 

karakteriseret af basal tillid i arbejdsalliancen, samarbejde, åbenhed, aktivitet og empati, hvilket er 

betydningsfuldt for processens succes (3b: 150).

 Terapien målretter sig mod, at klienten opnår viden om sine symptomer, får indsigt i sine 

psykologiske forhold og lærer færdigheder til at forandre dysfunktionelle tanke- og handlemønstre 

(3b: 160).

 Behandlingen af depression vil typisk opbygges omkring tre skridt (1: 338). For det første skal 

klienten hjælpes til at identificere de negative automatiske tanker, der forårsager depressionen. 

Hertil kan hun få forskellige hjemmeopgaver, fx et skema til registrering af forholdet mellem 

hændelse  emotion  NAT (3b: 167).
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 For det andet skal klienten hjælpes til at udfordre og reformulere sine NAT til en mobilisering 

af alternative tanker gennem reattribuering og omstrukturering ud fra en række spørgsmål udformet 

af terapeuten.

 For det tredje skal klienten hjælpes til at identificere det dybereliggende skema og de basale 

antagelser, der giver næring til depressionen, hvilket kræver stor opmærksomhed og systematik 

(ibid.).

 Fordele ved at benytte kognitiv terapi må først og fremmest gå på, at den har vist sig meget 

effektiv over korte forløb på omkring 12 uger ved de lettere til middelsvære depressioner (1: 340). 

Samtidig er dens modeller, hypoteser og metoder forsøgt opstillet så præcist, at omfattende 

empirisk afprøvning med efterfølgende revidering er mulig (3c: 187). Andre fordele knytter sig til, 

at det er en aktiv terapiform, hvor arbejdet centreres om opgaver således, at man går fra abstrakte til 

mere konkrete og specifikke identificeringer og ønskede ændringer ud fra en systematisk 

fremgangsmåde, der fastholder klienten selv i svære situationer.    

Samtidig mener Teasdale dog, at den kognitive terapi gennem fokus på bevidste kognitioner og 

sproglighed, har begrænset rækkevidde i behandlingen af deprimerede (3b: 173). Begrundelsen er, 

at vidensniveauet, hvor det depressive skemata befinder sig, ikke er tilgængeligt sproglig og bevist 

men er mere forbundet med følelserne. Han foreslår da at supplere med stress-reduktions- og 

afspændingsteknikker, fordi kropslige fornemmelser har direkte adgang til dette niveau, ad hvilken 

vej det depressive skema kan aktiveres.

Depressive personer er ofte karakteriseret ved massiv grublen, og ifl. Hoeksema er det således også 

selve kognitionsprocessen, der bidrager til depressionen, hvor den kognitive terapi i højere grad har 

fokus på indholdet (1: 323). Ved kognitiv terapi kan der dermed opstå en meget teknisk bevidst og 

systematisk grublen, som blot forværrer tilstanden (1: 324).

Idet kognitiv terapi primært beskæftiger sig med rationelle dele i personen, vil den have vanskeligt 

ved at hjælpe den traumatiserede klient med identifikation af de tabte jeg-funktioner og reparation 

af ødelagte identitet, som ofte er knyttet til en ufuldstændig emotionel bearbejdning (2: 122-23). I et 

sådan tilfælde skal der i stedet etableres aktiv en lyttende, ego-støttende og bekræftende position, 

der fremmer klientens identifikations- og reparationsarbejde (ibid.).
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En fjerde ulempe ved kognitiv terapi er, at den i vid udstrækning er individorienteret og således 

ikke adresserer de interpersonelle og systemiske faktorer, der er medvirkende til problemernes 

opståen men i stedet fastholder en for rigid individualpsykologisk lidelsesforståelse (fx 3c: 240).

Spørgsmål 3 

Som Elsass påpeger, er selvmord et af de mest multifaktorielt betingede problemer på det 

psykosociale område, og derfor findes der ingen enkeltstående teori/model, der kan forklare og/eller 

forebygge dette fænomen (2: 438).

 Således vil karakteren af den umiddelbart forestående forebyggelse over for klientens 

potentielle selvmord derfor afhænge bl.a. af graden af akuthed og kronicitet forbundet med hendes 

overvejelser, hvilket en grundig assessment vil have afdækket.  

 Hoeksema konkluderer, at den mest anvendte forebyggelse ved selvmordstruede er de 

psykologiske behandlingstilbud, der anvendes ved depression (1: 369). I den forstand vil den 

kognitive terapi udført med klienten være forebyggende i sig selv forudsat af, at det er 

depressionen, der er grunden til selvmordstankerne. I den forbindelse vil jeg dog benytte den 

kognitive terapis principper lidt endnu for i samarbejde med hende mere specifikt at identificere og 

analysere tanker, situationer, handlemåder, interaktioner m.m., der sætter gang i og optræder 

sammen med tomhedsfølelsen. Det gælder således om at danne et nuanceret billede af følelsen, så 

vi kan bestræbe os på at nå frem til alternative måder til at forstå, håndtere og tolke denne følelse 

(3b: 163-67). Eksempelvis kunne hun få et skema, hvor hun kan notere og kommentere på de 

ovenstående faktorer, hver gang denne følelse melder sig.  

 Samtidig gælder det om, at hun skal hjælpes til at udvikle nye måder at cope med de 

problematiske følelser på, som bevæger sig i en anden retning end mod selvmordet. Det gælder 

både rent kognitivt samt adfærds- og handlemæssigt. Sammen kan vi lægge strategier for aktive og 

konsistente handlinger, hun kan følge som fx at ringe til livslinien, snakke med sin mand eller andre 

i sin omgangskreds. Klienten skal dermed lære at være opmærksom på højrisiko-situationer og tage 

advarselssignaler alvorligt, hvilket stiller krav til selvmonitorering og sensitivitet (3b: 173).

Klienten skal med disse redskaber opleve, at hun i stigende grad er i kontrol med sig selv og 

omgivelserne, og derfor er det vigtigt, at hun kontinuerligt benytter metoderne, mener Scott (3b:
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174). I den forbindelse kan det givetvis være fordelagtigt at udfærdige en slags ”kontrakt”, hvor hun 

forpligter sig til fortsættelse med behandling, lave sine hjemmeopgaver og bruge metoderne 

adækvat således, at hun holder sig i live, mens hun forhåbentlig bedres.  

 Denne forebyggelsesplan har med Elsass’ ord karakter af en direkte skadeforebyggende 

model, idet den ud fra en detaljeret undersøgelse griber ind i potentielle årsagskæder og 

identificerer risikofaktorer (2: 438). Men både risikofaktorer og beskyttende faktorer placeres som 

nævnt ikke i individet alene men omfatter også det netværk og omgivelser, som klienten er en del 

af. Derfor skal disse også undersøges grundigt, særligt det familiemæssige netværk, både fordi 

hendes problemer i en systemisk optik potentielt kan være opstået og blive vedligeholdt i familien 

(3c: 240) og samtidig fordi, det i høj grad er familien, der udgør den primære sociale støtte.  

 Informationen fra første samtale bærer præg af en forståelsesdiskrepans mellem klienten og 

hendes mand vedrørende depression og datteren. Hoeksema har i den forbindelse den pointe, at 

kvinder ofte socialiseres til at basere meget af deres selvkoncept og selvværd ud fra relationen til 

andre, og derfor er de mere udsatte for depression end mænd (1: 326). Det skal derfor undersøges, 

om det evt. er tilfældet at manden rent faktisk ikke anerkender eller opfatter at datteren optræder 

som ”vanskelig” over for klienten. Hvis dette er tilfældet, vil jeg anbefale en systemisk 

familiebaseret intervention, der søger at omstrukturere de maladaptive interaktions- og 

kommunikationsmønstre (3c: 202).

 I hvert tilfælde vil jeg lave psykoedukation af både klienten og manden samt evt. nærme 

familiemedlemmer dvs. formidle viden omkring fx traume og sorgreaktioner eller depressionens 

kliniske features, de vedligeholdende og beskyttende faktorer og naturligvis forholdsregler og 

strategier i forhold til faren for selvmord (Carr: 784).    

 Som led i forebyggelse af selvmord i forbindelse med en utilstrækkelig emotionel 

forarbejdelse ved traumatisering, vil jeg i fællesskab med klienten undersøge muligheder for at 

finde kultur-adækvate måder og ritualer, hvorpå hun kan udtrykke og bearbejde sorgprocessen samt 

identificere og reparere de skadede jeg-funktioner (se fx 2). Sådanne metoder vil dermed også 

udgøre mere modne former for forsvar og coping-mekanismer.  

 Endelig vil det være fordelagtigt, hvis denne bearbejdelse kan foregå i et fælles forum, hvor 

personer, der har været udsat for lignende oplevelser, kan dele disse, støtte og inspirere hinanden.
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Spørgsmål 4 

At tilskrive en enkelt begivenhed, træk, neural dysfunktion m.m. som monokausal faktor i 

forståelsen af personers problemers opståen og udvikling vil være en reduktionistisk fejl, der 

overser de interdependente forhold i psykosociale problemers mangfoldighed. 

 Som psykolog vil jeg derfor ikke tilstræbe at beskrive Jesper ud fra én entydig diagnose men 

snarere forsøge at belyse hans problemer ud fra en grundig assessment. En sådan undersøgelse må 

ifølge Carr omfatte prædisponerende, fremskyndende, vedligeholdende og beskyttende faktorer på 

både person- og kontekst niveau (4: 40). Samtidig er det nødvendigt at være opmærksom på, at der i 

arbejdet med børn gør sig andre forhold gældende end med voksne. Børn opsøger sjældent 

behandling af sig selv, og de har sværere ved at italesætte symptomer, hvilket betyder, at man ofte 

må basere dele af informationen på de nærme omsorgsgivere, hvis forudfattede meninger udgør en 

bias (1: 115-16). Ligeledes gælder det, at en behandlingsplan skal konkurrere med barnets naturlige 

udvikling, der er betydelig hurtigere i barndommen, hvilket kan gøre det yderst vanskeligt at afgøre 

behandlingens effekt over tid.

I Jespers tilfælde er der klart tale om, at han har nogle verbale og intelligensmæssige problemer, 

både impressivt og ekspressivt, idet en score på 66 kvalificere til en diagnose med mild intellectual 

disability (ID) (4: 269). Hvorfor han ikke scorer point i tre subtest kan ikke direkte henvises til en 

lav intelligens, da det meget vel kan skyldes hans udprægede koncentrationsbesvær.

 Carr påpeger, at der ofte er signifikant sammenhæng mellem personens ID og funktionen af 

adfærdsmæssig tilpasning i social deltagelse (4: 260). Det ses netop, at Jesper har svært ved at begå 

sig blandt andre, og jeg vil derfor overveje, om Jespers problemer evt. kan knyttes til infantil

autisme, der er kendetegnet ved mangelfuld udviklet reciprok social adfærd, 

kommunikationsproblemer, stereotyp repetitiv adfærd (vil kun lege med runde ting) og 

vanskelighed ved at lege alene, som især manifesteres omkring 3 års alderen, der hvor han blev 

testet (4: 328). Dog kan Jesper på nuværende tidspunkt nok ikke klart diagnosticeres med autisme, 

fordi han ikke udviser centrale autistiske træk som ekolaili og forandringsresistent rigid adfærd 

(ibid.). Potentielt kan man fordelagtigt placere ham i en mere uspecificeret gennemgribende 

udviklingsforstyrrelses kategori som fx atypisk autisme (4: 327), der ikke deler alle men nogle træk 

ved autisme som eksempelvis en karakteristisk idiosynkrasi som udtrykket ”mælkemor’en”.            
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I den sammenhæng vil jeg teste for autisme ved at benytte nogle af de test, som Carr opstiller på 

side 340 (4).  

 Ligeledes er det vigtigt at differentiere mellem ID og mere specifikke udviklingsforstyrrelser 

bl.a. i forhold til Jespers sprog. Dvs. om der er tale om en sekundær sprogforsinkelse foranlediget af 

ID eller autisme, eller om det skyldes en specifik sprogforsinkelse (4: 283). Det er samtidig vigtigt 

at undersøge, om han rent faktisk har en decideret opmærksomhedsforstyrrelse, fx ADHD, der 

netop kendetegnes ved læringsproblemer, koncentrationsbesvær og rastløs motorisk adfærd, som 

Jesper udviser (4: 428). Disse er tilstande, som jeg vil have med i mine overvejelser, idet det 

kliniske billede nødvendigvis skal undersøges dybere. 

 I forhold til de ætiologiske faktorer forbundet med fx ID, påpeger Carr, at der udover kendte 

organiske årsager er en række psykosociale faktorer, der kan virke udløsende og samtidig 

reinforcerende på barnets symptomer (4: 64, 271).

Denne optik leder hen til den væsentlige hypotese, at Jespers problemer potentielt knytter sig til en 

tilknytningsforstyrrelse på baggrund af et langvarigt emotionelt omsorgssvigt. I anamnesen 

optræder adskillige informationer, som peger på en kompleks opvækst, og risikofaktorer for 

udviklingen af en usikker tilknytning må bl.a. inkludere opvæksten med den meget unge alenemor, 

faderens tidlige fravær og rockertilknytning, samt skiftet fra mor til far med flytning til ny 

kommune (4: 950-51).

 Carr påpeger ligeledes, at qua forældrenes eget børnehjemsophold er der en øget risiko for, at 

de vil udøve svigt, fordi de selv potentielt har oplevet omsorgssvigt, og dermed ikke har en adækvat 

internal working model over forældrerollen (4: 67, 940).

 Ved emotionelt omsorgssvigt formår omsorgsgiverne ikke at møde barnets behov for tryghed, 

nærhed, alderssvarende stimulation, begrænsninger og selvstændighed. Ofte skyldes det, at 

forældrene ikke har den fornødne viden, evner og modenhed i forhold til børns opdragelse, og det er 

derfor ikke nødvendigvis en intentionel forårsaget skade (4: 939). Ved Jespers tidlige 

hospitalsophold ændrede han adfærd, hvilket næppe kan tilskrives feberkramperne men muligvis 

var en reaktion på forældrenes fravær under indlæggelsen. I en tilknytningsforstyrrelse er det 

karakteristisk, at barnet udviser vanskeligt temperament overfor de nære relationer, hvilket over tid 

kan udvikle sig til at rette sig mod andre (4: 944). Typisk laver man en distinktion mellem inhibited

reactive- og disinhibited reactive attachment disorder, hvor forskellen knytter sig til måden og 

graden i forældrenes involvering med barnet. Som formuleret i ICD 10 vil ”reactive attachment 
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disorders nearly always arise in relation to grossly inadequate childcare” (4: 943), hvilket i Jespers 

tilfælde omfatter en afvisende, svigtende og afstraffende (på en ikke alderssvarende måde) 

forældrestil. Den anden knytter sig mere til multiple anbringelsesskift og institutionel opvækst (4:

944). Jesper udviser centrale træk på tilknytningsforstyrrelse, der omfatter udviklingsforsinkelser i 

intelligens og sprog, temperamentsproblemer og vanskeligheder i social adfærd (ibid.). Et eksempel 

på Jespers tilknytnings - og relationsproblemer er, udover til de andre børn og i konsultationen hos 

mig, hvor han er meget opsøgende men samtidig ikke formår at opretholde kontakten, forholdet til 

faderen, som han af og til stikker af fra. Det er problematisk at faderen reagerer så afstumpet ved 

autoritært og afvisende at give drengen stuearrest i stedet for at anerkende seriøsiteten af problemet, 

og han skubber dermed Jesper længere væk fra sig (4: 58, 954).

 Det er vigtigt at forstå, at dele af Jespers opmærksomhedsproblemer kan skyldes 

tilknytningsforstyrrelsen, siden den maladaptivt aktualiserede internal working model er afgørende 

for hans rettethed i det relationelle. Han formår således ikke at adressere de kulturelle koder 

adækvat men eksempelvis bider og river som forsøg på at initiere kontakt til de jævnaldrende børn.

Jespers tidlige opvækst i et pubertetsmiljø sammen med den unge mor har muligvis medført en øget 

risiko for promiskuøs adfærd hos moderen deriblandt prænatalt alkoholindtag. Dette kunne 

indikere, at Jespers alfeagtige ansigtsudtryk, skyldes fetal alcohol syndrome (4: 41). 

Spørgsmål 5 

Formålet med at udføre en grundig assessment af faktorer knyttet til hjemmet og skolen er at 

identificere mulige vedligeholdende samt evt. beskyttende faktorer ved Jespers problemer med et 

videre henblik på den mest effektive interventionsplan. I øvrigt vil jeg forsøge at indsamle 

information fra hans forrige kommune, skole og læge for at få indblik i muligt afgørende 

informationer fra tidligere undersøgelser og forhold. 

 Min undersøgelse af forhold i skolen vil basere sig på lærerinterview og observation af Jespers 

deltagelse. Jeg er interesseret i lærernes oplevelse af hans styrker og svagheder i forhold til det 

faglige og sociale foruden hans overordnede fungeren (4: 124). Disse forhold kan endvidere 

afspejles gennem specifikke tests og observationer, der mere detaljeret kan identificere områder fx 

kognitivt og socialt, hvor han udviser særlige styrker og svagheder, der så kan arbejdes med og 

støttes op om. Jeg vil bl.a. benytte den mere alderssvarende WISC-III test for børn over 6 år (4:

266).
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Lærerne kan berette om Jespers engagement og involvering i klassen, og jeg ønsker også at vide 

noget om deres samarbejde med faderen og omvendt faderens rolle i Jespers skolesammenhæng. 

Samtidig vil jeg fokusere på, om klassens rammer og ressourcer giver plads til og kan støtte et barn 

med Jespers problemer (4: 298). I observationen ønsker jeg at få et billede af, hvordan Jesper 

interagerer med de andre børn og hvordan han takler de faglige og sociale krav, der knytter sig til 

denne praksis.

Undersøgelsen i hjemmet vil primært rette sig mod risikoen for et tidligt omsorgssvigt. I forbindelse 

med de nuværende forhold vil jeg foretage et interview med faderen, der skal afdække centrale 

opmærksomheder vedrørende et evt. svigt, hans viden omkring børns udvikling og behov, hans 

forældrefærdigheder og forholdende til de mange identificerbare risikofaktorer. Jeg vil, hvis jeg 

finder det nødvendigt anvende psykometriske instrumenter til at vejlede min udspørgen og 

opmærksomheder, fx HOME, der måler forældreevner eller checklist for child abuse (4: 952-53). 

Samme procedure vil givetvis være fordelagtig at gennemføre med faderens veninde men derudover 

også undersøge, hvordan hendes tilknytning til og involvering med Jesper er. Og omvendt hvilken 

relation Jesper har til hende.

 Faderens og venindens indbyrdes forhold må også afdækkes, idet et konfliktpræget og 

dysfunktionelt forhold med manglende problemløsningsstrategier kan medvirke til opretholdelsen 

af Jespers problemer, særligt hvis det betyder, at de negligerer ham til fordel for egne problemer, 

eller hvis han ligefrem bliver den kommunikationsmedierende faktor, der forbinder dem (4: 1056). 

Disse tilstande vil placere en høj mængde stress på Jesper, således at der er øget risiko for 

tilpasnings- og tilknytningsproblemer, påpeger Carr (4: 1049). 

 Hensigtsmæssigt vil det ligeså være at undersøge graden af intensitet mht. skiftet fra at bo hos 

mor til far og i deres separation. Dette er vigtigt at undersøge, fordi det kan have ændret fokus i 

deres forældreroller og medført øget tidligt stress hos Jesper (4: 60). Samtidig er det vigtigt at 

fastsætte tiden for skiftet, idet yngre børn under 4 år i højere grad påvirkes ved store skift.

 Til dette arbejde vil jeg bruge strukturerede assessment-redskaber til at indsamle information 

om Jespers oplevelser af separationen med fx Child Adjustment Iinventory (4: 1066) med det in 

mente, at han muligvis vil have vanskeligt ved at koncentrere sig om spørgsmålene. Fordi så meget 

information må hentes fra andre end Jesper selv, vanskeliggøres udredningen betydeligt.

 Ligeledes er jeg interesseret i Jespers tilknytning til sin biologiske mor, hvilken rolle hun 

spiller i hans liv på nuværende tidspunkt, og hvad det har betydet for ham at flytte. Et overordnet 
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fokus drejer sig altså også om at få indblik i, om der er potentielle ressourcer at hente i det nærmeste 

sociale netværk - deriblandt mor og mormor. 

 Angående interaktionsmønstre mellem far, veninde og Jesper, er det afgørende at undersøge 

disse gennem direkte observation, idet særligt omsorgssvigt knytter sig til interaktioner og 

udvekslingerne mellem omsorgsgivere og barnet (4: 954). Jeg vil derfor besøge hjemmet og 

foretage én til flere observationer af deres samspil. Således kan jeg få et billede af 

tilknytningsforhold og omsorgsevner in vivo, og særligt relationen mellem positive og negative 

udvekslinger registreres (4: 955). Endvidere vil det ved samme lejlighed være en god ide at 

undersøge graden af regelmæssighed og konstans i det omsorgsgivende arbejde, netop fordi børn 

med tilknytningsproblemer eller autisme i højere grad end andre børn har behov for stabil, 

forudsigelig og kontinuerlig omsorg.     

 Endeligt vil jeg forholde mig til, om der er sammenhæng mellem familiens socioøkonomiske 

status og de mulige omsorgssvigt og dermed Jespers problemer, hvorved socialforvaltningen skal 

bringes i spil. 

Spørgsmål 6 

Ud fra ovenstående assessment tyder flere faktorer på, at Jespers problemer kan knyttes til 

uhensigtsmæssige familiemønstre, hvormed mit primære behandlingsfokus vil rette sig mod netop 

omsorgssvigt og tilknytningsproblemer.  

 I den sammenhæng udgør det første skridt mod en interventionsplan at undersøge, om 

familien overhovedet er åben overfor behandling. Det afgøres ved at undersøge om 

faderen/veninden kan svare ja på mindst tre ud af fire spørgsmål vedrørende accept af ansvar for 

svigt, forpligtelse til at møde barnets behov, forpligtelse til at forbedre egne psykologiske og andre 

problemer samt deres reelle evne til at forandre forhold (4: 919, 959). Forudsat af at dette er 

tilfældet, skal fokus rettes mod intensiv familiebaseret behandling med både forældre og det 

svigtede barn (4: 921).

 Målet med behandlingen er at standse det nuværende negative interaktionsmønster mellem 

Jesper og omsorgspersoner samt forebyggelse af fremtidige omsorgssvigt. Ideelt set skal dette 

foregå ved intensiv kontakt en til to gange i ugen over tre måneder. Overordnet er det ved 

interventionens start vigtigt at formulere en kontrakt med forældrene, hvor detaljer ang. 

behandlingens vilkår og klart identificerede målsætninger indgår (ibid.).  
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I forhold til de negative forældre-barn interaktioner er et centralt fokus at promovere de positive 

udvekslinger ved at identificere handlinger og adfærd, der kan reinforcere dette mønster. Jesper, 

faderen og veninden skal således alle trænes i at engagere sig i denne opførsel samtidig med at 

undgå handlinger, der medfører negative udvekslinger (4: 922). Denne mål-adfærd skal være 

afgrænset og yderst specifik, så det er let at notere fremskridt og opleve, at det nytter noget. For at 

skabe nye handlemuligheder for familiens medlemmer er det fordelagtigt at lave en eksternalisering

af problemerne således at ideen om, at det enten er Jesper eller de voksne, der er problemet, bliver 

til at det er problemet der er problemet (3c: 231). Dermed kan man frigøre sig fra den umiddelbare 

fiksering og sammen undersøge hvilke ressourcer, der er til stede for at skabe forandring. 

 Gennem færdigheds-, kommunikations- og problemløsningstræning skal de lære at takle 

nuværende og fremtidige konflikter på en positiv måde. Faderen skal fx lære mere hensigtsmæssige 

strategier til at disciplinere Jesper end ved stuearrest. 

 For at undgå yderligere omsorgssvigt skal omsorgsgivernes viden om børns udvikling og 

opdragelse samt omsorgsevner øges gennem rådgivning og træning (4: 924). En generel 

psykoedukation skal ligeledes hjælpe omsorgsgivere til at forstå det essentielle i og omfanget af 

barnets problemer med de implikationer, det har i forhold til dets udvikling. Hvis omsorgsgivernes 

egne psykologiske og relationelle problemer er medvirkende til udviklingen og opretholdelsen af 

drengens problemer, er det nødvendigt også at behandle disse (4: 926).

 Med hensyn til Jespers adfærdsmæssige og intellektuelle vanskeligheder vil jeg undersøge 

mulighederne for at etablere et socialpædagogisk samarbejde med skolen, som skal omfatte øget 

støtte og opmærksomhed til Jesper i form af en støttepædagog, der kan repræsentere en stabil og 

forudsigelig kontaktperson. Samtidig vil jeg dog overveje, om Jespers vanskeligheder kan 

imødekommes adækvat af en almindelig skoleklasse, og om han i stedet skal placeres i en 

specialklasse eller skole.

Ved at trække på ressourcerne i deres nærmeste sociale omgangskreds og det sociale system er 

målet at øge graden af support og reducere de stressfaktorer, der er medvirkende til problemerne (4:

929). Det drejer sig fx om at etablere en kontakt mellem faderen og bekendte, som han kan støtte 

sig til og kontakte, når der opstår vanskelige situationer. Brugen af pasningstilbud til Jesper samt 

andre praktiske hjælpeforanstaltninger vil yderligere kunne aflaste både Jesper og faderen, sådan at 

deres samværstid kan udnyttes optimalt (ibid.). Derudover vil jeg overveje et arrangement, således 

at Jesper ser sin biologiske mor med jævne mellemrum, så deres kontakt fortsat kan opretholdes.
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Hvis det imidlertid viser sig, at faderen ikke indvilger i behandling eller ikke kan møde de fastsatte 

kriterier, skal det kraftigt overvejes, om Jesper skal anbringes i plejefamilie (4: 1031). Carr påpeger, 

at tvangsfjernelse kun skal benyttes, hvis andre muligheder er udelukkede, fordi en adskillelse, 

særligt hvis det sker meget abrupt, kan medføre yderlige skade på barnets tilknytning og risiko for 

utilstrækkelig gen-tilknytning til plejeforældre, hvilket kan udmønte sig i oppositionel adfærd og 

permanent ”detatchment” (4: 1028). Derfor er en grundig assessment af karakteren af den 

psykosociale stimulering og omsorg, som modtagerfamilien kan bidrage med, afgørende hvis Jesper 

skal flyttes.
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