Samtaler med unge
Merete Kirkfeldt og Ida Knakkergaard
Psykologer

Indledende overvejelser
• Hvem efterspørger interventionen ? (motivation)
• Hvad er terapi og hvad er psykoedukation – hvad
efterspørges – psykologfaglige overvejelser i forhold til
målgruppen
• Hvad er vi som psykologer primært trænet til/vant til?
• Individuel tilretning af forløb – kræver forberedelse
• Forudsætningen for, at der er et udkomme af et forløb er, at vi
tager udgangspunkt i de unges forudsætninger og anvender
metoder, der understøtter dem

Samtalebegrebet

Det forudsætter gode kognitive ressourcer at kunne indgå i samtaleforløb,
hvor relationen og aflæsningen af den bliver det bærende.
Det forudsætter forestillingsevne/mentaliserings kompetencer, evne til at
abstrahere og strukturere samt en sansning af eget indre inkl. det
følelsesmæssige liv
Det er kompetencer som mennesket med autisme er udfordret på!

Mentalisering
•

Mentalisering omhandler evnen til at sætte sig i andres sted og er en
livslang kognitiv og emotionel udvikling.
•

Mentalisering handler om at være opmærksom på egne og andres mentale
tilstande. At kunne se sig selv udefra og andre indefra.

•

Mennesker med ASF har generelt en umoden mentaliseringsevne (ToM).
Det hænger sandsynligvis sammen med en svækket forestillingsevne.

•

Neurotypiske er også begrænsede i deres mentaliseringsevne.

•

Mentalisering knytter sig til egen historik, egne evner og normer i samfundet.

Henv. Allen, Fonagy & Bateman, 2008; Ryhl, 2012

Lorna Wings Triade og Sanserne
Kommunikation

LORNA
WINGS
TRIADE
Socialt
samspil

Fleksibilitet &
forestillingsevne

Hvad forstår vi ved modstand?
• Hvem definerer opgaven?
• Hvis der er modstand og hvordan vi arbejder med
modstanden
• Vi kan tale om noget andet end diagnosen
• Tale generelt om autisme og ikke konkret om den unge (eller
omvendt).

• Nogle vil gerne – struktur er alligevel nødvendig.
• Udvikling af samarbejde – ”behandlingsalliance”

Hvad gør vi konkret?

• Forbereder os
• Brev til de unge
• Visuelle planer – forberede på ramme og indhold
• Time-timer
• Pauser – der fastsættes
• Den narrative hjerne
• Affektkurve
• Hejlskov-Uhrskov
• SRP – Atlass
• Det fælles tredje
• Udvidet sort – hvidt perspektiv

En case
• En ung sent diagnosticeret – dvs. vokset op uden det visuelle
”sprog”
• En række alvorlige belastningssymptomer/komorbiditeter
tilkommet grundet manglende støtte, idet diagnosen var
ukendt.
• Det gav mere mening at snakke ind i trivsel og hvordan den
kunne øges end at snakke direkte psykoedukation og viden
om ASF.
• ASF var dybest set en diagnose der ikke var blevet bedt om –
den var ikke ønsket.
• At gå på opdagelse i det sensoriske blev det der gav mest
mening.

Eksempel på forberedelse via script
der anviser og giver forudsigelighed.
Det bliver muligt for den unge at
deltage, og give sin mening til kende.
I alle de sager, hvor vi har anvendt
tilgangen har den unge kunnet
deltage.
Der er tale om unge som er op til
100% fraværende i forhold til skole
Den unges deltagelse kommer bag på
forældre og øvrige netværk

Hvad skal vi snakke om:
Vi skal snakke om trivsel og hvordan du kan få det bedre

Eksempler

Hvor lang tid skal vi snakke:
1 time – Jeg holder øje med tiden

Skemaet anviser og giver hjælp til
forudsigelighed

Emner:
1. Jeg vil gerne høre, hvordan weekenden gik
2. Vi skal snakke om, hvad du kan lide at lave og hvad der gør dig glad
3. Jeg fortæller om batteri-metaforen
4. Vi snakker om, hvem der bedst kan hjælpe dig

Planen virker rogivende og
reducerer den belastning det kan
være at skulle samtale om noget
svært

----------------------------------------------------------------------------------------Hvordan:
Jeg har nogle modeller og skemaer med, som vi kan bruge

Det bliver muligt at deltage
selvom relationen er ny

Aftaler vi laver:
Du kan tale med din støttekontaktperson om det vi laver i dag
Du kan skrive ned, hvis du har spørgsmål til mig.
I kan sende dem til mig, og så vil jeg svare på mail

Efter vores samtale i dag skal du:
Gå en tur sammen med din mor.

Kære X
Jeg hedder Ida og jeg er psykolog.
Dine forældre har måske fortalt, at jeg taler med dem i øjeblikket omkring, hvordan de
bedst kan støtte og hjælpe dig, efter du har fået din diagnose Aspergers syndrom.
Jeg vil gerne invitere dig med til vores næste samtale. Vi skal tale om, hvad det betyder
at have Aspergers syndrom og hvordan det er for dig at have den diagnose.

Du må stille alle de spørgsmål, du vil. Jeg kommer også til at stille dig nogle spørgsmål
og dem kan du svare på, hvis du kan og har lyst til det.
Jeg kan godt komme til at snakke lidt for meget, men jeg øver mig på at bruge færre ord
og du er velkommen til at sige, at nu er det nok.
Jeg vil rigtig gerne have, at du kommer med til samtalen. Hvis du kommer med, må du
gå igen, hvis du ikke synes, det er noget for dig eller hvis du ikke kan lide at være her.
Jeg glæder mig til at møde dig.
De bedste hilsner
Ida Knakkergaard

Peter Dyhr

www. Atlass.dk

Støtte til øget fleksibilitet i tænkningen

Peter Dyhr

Det fælles tredje
• Muligheden for at have et fælles fokus, hvor det ikke kun er
relationen der er det bærende
• Vi får et sted at rette vores fælles opmærksomhed hen
• Når det drejer sig om visuelt materiale, så tager vi
udgangspunkt i de ressourcer som mennesker indenfor
målgruppen har
• Det fælles tredje kan også være at anonymisere og
generalisere til målgruppen ”nogle unge” ”andre unge”
• Gennem det fælles tredje får vi muligheden for en ny og
fælles viden

Inspiration fra motiverende interview
• Åbne spørgsmål
• - dilemma’er – hvordan arbejde med det
• Anerkendende udsagn
• Reflekteret lytning
• Opsummering

Udsagn fra de unge:
• ”Det er svært at være sammen med andre, fordi jeg bruger
energi på at finde ud af hvad de mener, og hvilket humør de
er i.”
• ”Det er svært, når jeg ikke ved, hvad der skal ske”
• ”Hun taler meget, men jeg ved ikke, hvad der er vigtigt”
• ”Jeg vil gerne være sammen med mine venner, men jeg er
træt bagefter”
• ”Jeg vil gerne i skole så jeg kan få en uddannelse, så det er
mærkeligt at jeg ikke kan komme derhen.”

