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Det er påvist at terapiens nonspecifikke faktnrer, herunder aiiiancen, er sionifikar:.
relateret til positiv terapeutisk effekt. i 1øbet af d"e sidste :5 år er der sket væsentiio:
aendringer i synet på den terapeutiske alliance: Fra at betraEte alliancen sorn gyiriiq
inrien for hcveåsageiigt psykoanalytisk og psykadynamiskpsykorerapi,'hetraqres
oirianr:en i daE sorn væsentlig for alle former for psykoterapeutisk virksomhed. I de
nurrdige psykologibøger omhandlende psykoterapl fremstilles ofte et slrnspsopt

'rm, ar sandsyniighed-en for et gunstigt resultat i terapien øges, h,.;is klienten opfatter
terapeuten sorn: ln teresseret, ai-itentisk. engageret, respekterende, forståen de
og samalbejdende, lVlen hvorledes sikrer.ri nyuddannede psykr.rloqer en qoC

terapeutisk ailiance, og hvad bør rri stræbe efter at opnå i en terapeutisk kontekst?

INTEEVIE'W- Eegreber sor:r auien:i:itet. en gagement, respekt

et alle ord, sonr er nemm* at læse, men riet er ikke altid en sel-"r-

fø\ge,at de er liqe så nemme at clr,sætte til praksis. I oenn.e

forbinCelse har .jeg været i kcntakt med privatpraktiserende

psykolog Kim Bonnesen på Diakenissestiftelsen på lrrederiks-

berg. i(inr Bcnnesens psykologiske albejde er inspirerel af *t
eksistentlelpsykoioqisk oq spiriruelt livs- og menneskesyn,

cg hair har eI riart fohrs på den terapeutiske allii,Lrr.-

re i sit albejåe. Derudover har jeq været i kontakt
rned Ph.ci.-studerende SoIie Folke, hvis projekt

omhandler kli€nl- og teraprutfaktorer, sr:rr

indrrirker på derr terapeutiske ailiance i.

io behandlingsformer for bulimi. Pro-
jektet er en del af Buiimiprcljektet ved

Instltut for Psykr:1ogi, Københavns

Un iversitel.

Både privatpraktiserenC* psy-

kolog Kirr, Eanuesen og Fh.C--stu-

rleren.Ie solie Folke har Ir.rer rsaer

bidraqel med deres reflel.sroner i
foriroid tii mine spørgsmå| vedvø-

rende alliancrbegrebet i en psykr:'

terap e';tisk virkscrr,hed.

Hvorden forstår du clliance-begrebet inden for psyko-

terapi?

Him Bonneseu At jeg rsg min. klient har en gad alliance
sarlmen, vi) rct og slet sige, at \;j hN et godt samarbejde.

.Forudsætniilq€n herfu er, at vi er enige atn, hvad vi skc'l

arbejde med, og begge har accept af atbejdsmåden. Sam regei

berytd.er d€t også, at min k-lient aplever sig rnødt, hørt, forstået
ag rypisk cAsc ltjuLpet, ag at jeg har en o;alevelse aI, at jeq hat
qreb amtirgefie.

§ofie F{rlke: I m in lorståeke al ailidncen støtter jeg mig oftest
til Edv,rard Barditrs beskrivelse af arbejdsailio.nten {Bordin
eg7g, tgg4) som enighed meiletn terapeitt ag kiient om:

ti lvfå]et for terap ien id'ts. e*ighed^ a n ltvadte rnp ie n- s igter
mod, eks e rnpelv is s tø r rc se }v i n ds ig t, s y n1 {}t o rrL re du kt )a fi-

eilet andet).

t) De terapeutiske opgaver {enighedom hvoidan k.lient og

t€ropeutbedst arbejder sammen Ior at nå de ierapeutiske
msl).

3) Entqrq og tjllidsfuld relar jon.

Eegrebet "farraålsrcttet sarna*ejde" {ifispircrct af Boldin) er
det jeg iorstår ved alliancebegrcbet.
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Hwed gør du rent lavpraktisk for at sikre en god terapeu-
ti.sk allianee?

Eim Bonnesent ieg gåt aitid ind i en samteie, son: om dan

l:r,:r:ne b.Ur.-e den sirJste ag farbercder mig aitid på evt. ot
lfslLltte en klieilsamtale. ont nødvendigt. S$trltidig fcrsøger

":eg Gi anderjtøt{e alhancen vetl nt opb;'rqge en god relatian.
Hvis jeg skalgørc mig forhåbniiger am dt se tnin klient igen,
s kal,-. i hcve en velfungerende relatian s afirne.n.

Sofie Folke: -I sfnlter af et samtslefcrløb iarsøg* jeg at
bruge qod tid på at tale om, hvad et qodr {pryk-alagisk) {armål
nted aet bfte t.idsbegrænsede) teicpeutisi<e .{orlØb kan
t"ærc. D€tt€ fctrutåL er naturiigvis Løbende til forhandlir-tgi
genrsvervejeise i iøbet af terapiea. Derudover er indgydelse af
håb, nativdtian cA ikke mindst trygheC iirchti*ntilmig sa]n
terapeui) vigtige pcrametre .fit erL god samarbejdsieiaiion.

Hvoidan dette forløber, a{hænget d*g i høj Erad a{
åearrendeJsesprobleø.atikken. Fcr nagie -klienier kan dlt at
hlive tryg i. relatian tlJ terupeuten værc ltsle form.ålet ned
terapiforløbet.

I forhold til at sikre en god terapeutisk allian*e har du
så nogle gode råd til os psykologistuderende, der er ved
at wære færdiguddannede og skal til at hawe vores første
samtele med en klient?

Kim Bonnesen:
inden sarttaleii: Ldri rærc nied ot ot ey.{rsrberede dig løi åine
samtaleL ag )ad være tteti at tro, at du bedst ]1jælper en angst,

sk.ilsttiissetami elier ktisera*tt klient (eller what ever) ,ted et
.Læse 

om Cet på farhåtrd. Læs iige dine noter f ra sidste samiaie,

c;g )æq dera så,tæk iqe r,.

Lav et lille r jtLtctl, hvttr du i Ead tid tager samtaletumnlL:t i
brttg, {.eks. 1S t:finLrtter inCen safi:lalen. Lu{! §d i rufimeL ryd

EffiJIE! lnstitLrt for P:qkcLogi *,

ap, tænci fyrfcdslys ag sæt'tand frem. Gør ru-mmet hygge)ry'

og behageiig:

Forbereddig vetl hjælp af mindiulness, rivs. være oomæru.
sa:r på dig sel't. LIvt:rdar, l:rai du detT lftiad ske; der indeil i i:;
i dagT Vær ikke mindst apn;zrksam på føleku aq tanke.r {tsg

andeti, der kanvære b.indrende: far dintilstedeværeke {træt-

hed, usikkerhed, egne problerner, .mv,). Acceptår det ag dig
selv lige her ag n4 ag sæt så €n pclerlles a.m det. Re! nu rlin
apmæ:rksornhed nod clin kotnmendi: santale, irtdstiL cilg y:å

for alvor at kornrne til stede ag indtag en ikke-døm.rnende, ac

ceptercnde, åbep., inCføjenrle r;g nysqerriq hcldilng avr,:rtct

klientenoE den komntende samicle.

lJnder samtalen:\øry far indledninqsvist ag undervejs .i for-
løbet løbencie at fo.rventningsafstemme og afgrætl|e fied ditl.

klient de probl€fistiUingeL I skulie arbejtle med. Husk at riin
klieni er et sel-,,s!ændig! cg ansvarligi inenneske tned iesscur-
cer og forundtingspalenliale, d.er skai inddiages i santta.le tF"e ,

Tal løbenCe med din klient on', samtalefatløbet. Det er ilte-
gel vigtigt, at du, gefinero den enkelt:e sdmtdje ag det enkelte

Etuppefariøb fåt undersøgt din klients opleveke af samtalert
eller santtaiefarløbet. Nngle af de centrule spørqsmåJ i den ne
forbinclelse er f.els: Oplever djn l<l.ient s jg mØdt, iorstiet og

hjulpet? Tcier i am de problemstiliinEer, dia klient ønsk.er?

Arbejder I med problemstillingert"le på en rnåde, der e.r me
ningsluld iar din klient?

Tiiytas dine sarntaler til dine kiierfter. Ncsgle skal kigge inci-

ad, nogle a.rbejder bedst mere pædagogisk nogle et :;Lerc jntel-

lektueiie, ncEle u ) krise. Kiie*terre et rlegei {orske}ii4e. rsql

lad være nted et bruge ehbesterfi.t metode til alle dine kl jenter

ellei et bestetTlt *zetode ijl bestemfe prablemsti)linger Tag

udqangspunkt i dig se)v, aq h,tatdan dtt har det bedst med at
afuejde. Brug riin ntavefornenimekq nfu du et santnten n-Led

djn kllent, o.S .ladddnl/ærc dit korapas,
Ti stille ag Lyt. Ti stille og væt til stede. Ti stille og giv plads til



din k.iient og aennes iilitiativ. A[en swg agså for seiv at kanr
me på hanen, således at d-Lt er med til at sikre, ai kijenten f1r
afuejdet med. sig selv og sine problernstillinger

Tal meddin kLienlTænkL'tr'jt"U r.* dig. Sig, duer itvivl. Sig,

.ii delfe kun er en arbejdsh;rpotese, og det korL værc, du skydet
':ed skier af. Eåde det indh-oldsmazssige (det, vi taler ofi), det
processLieiJe (det, der sker inellern os rsg i rumr-net, ag ]1vailian
det sker) og det relationella Øen måde, vi er sanrnen på) et
viqtige k.ompotle\tet at være opmærksatTltne på. Nyuddan-

nede fokusercr typisk alt frsr nteget ph det i:,"ditoldsrnæssige.

mefi det indhaldtmæssige blivet båret frcn genn€fi rnøde!

iir:ellent di4 og din kJient, ag fi1.ødet i sig se)v hat o{te oqså

)telende aspekter. Det er i mødet, at de narlspecifik-ke iaktoret,
teiap€ut- og klientfaktorerne skal stA det€s prcve. Sam tera-
peLtt skdl da fø|st oq fte]rnnrcst hjæIpe din klient til at iiniie ud

LtI, ccceptere, se på, lorlige sig tned, lele og nærke, prictritere,

tage ansvaL vælge, beslutte sig for og rneg€t t]r.ere, Det er drn
prcces, du sk-al engaqere diq i sammen meddin klient,

Clæcklisie: fiet e; viqt:igt, al duhat .{akus på fø}gende:
- at aigrærue klientens prcblemstillinger
- at klargØr€ qen>idige {artsnrn i nget
- at klargwe din klienis ilL()tivdtian
- at din klierlt apl.evet sig hørt, mødt ag larståt:t
- ot din .klient opnår viden ag indsillt i sin eqen |i,;ssitua-

t it: tt
- at din klieilt blivet *tere opmærksatn p,3 egne rcssour.er
ag han,ilemuligheder

-Efrer samtnlen: Det er bedre at efterbearbejde en san",tale end
at io/bercde delt. Farbetedelsert ltandler primætt oin at foibe-
rede dig selv og indstilie dig selv på satl-talen.

U ndetvejs i sc;r-taien rnå du være modig ag kaste dig inti .i

rcl{Ltianen - i rni4det - fied dit't klient. På denne ntåde afspejier
samlaien livet i en m-ini.ntadel.

Efter samtaien i:an du nu klgge tiibage på scntcl€:-
Hvordan gik det? Har du ag dirt klient en gad drheidsaiinnr..
sammenT Hvad gik godt og hvotfar? Ifvad Eik .miwire aoi-
ag l'tvotfci? Hvad skai du iri;ske at væle aprna.rksam på i;-
næste gang lf .ei{s. ikke ct afbryde, komme m.ere på banen, ikke
sporye til følelset tnen v*e empati)?

Sofie Folke: Det at væie lyiteide ag c:p rigtigt itxtelesserct. kan

aleme Eøre ea he] de]. Det handler otn at farsøge ot fittde et

gadt psykalcg)sk må] med terupien, l,i,tEle k]ientet piæsetlte'
:er dette helt af siq selv, meC andre skal nanb ruge laitg tid på

at .f inde f r€m Li.i, hvad det er muligt at arbejde på - ag het kan
det være 'tigtiEt medet gcsd klin.)sk s uperv isor.

fian du anbefale en bog/artikel, der operationatriserer al-
liancebegrebet og kan wære en hjæip til at sikre en god
allianee?

Kim Bonnesen: Bagen nerapiens essens" cf trrvin D. Yalonz

ey en uundtoærliq bag, rler nete er en cpslagsbog og naget s&

sjældent sam en eksjsrentielt Junderet "værktøjsbag". Læg den

undet haveripuden, og t1s11d vsge Imæssigt tiibege til den. En

g-tldg.rube, hvis paintei ag tips &tricks ikke blot må idges ior
Eivet, men skalituskes og bruEes. Bag,en indehr: lder den klas
siske Yalom'ske sætning: "det er relationen, der helbrede/'. og

selv med Yalams ståsted i iængerevarcnde ps.vkaterapi et detl

et rnust far katttidstercpi.
" Yalotn, I. D. {zoot) Terapiens essens. Købenltavn: Hcns
Reitzeis Fatlaq.

Sofia Folke: I hogen "Psykaterusti - teori ag frsr:;knirLq" ai Es-

ben Hougaard er skrevet et godt kapite! am den terapeutiske

alJiance, rsg ellers vi) jeg anbeta.le at l;x:se de to oprinde)ige tek-

stet al Edward Bardin, satn startede d.etl stare etnytiriske latsk
ning i alliancebeg rebet {re ferencer neden la t). )
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llaiåe.åndie tilføjilseritir:.iti,l:,8.'b!4.iil,8,: S,,llgl9»llhe generalizability of the liy:c,|9
.'.':'::: :: analylic xanc€pt of the wo rking alliaACe. Psychotherapy:

Theary, Reseatch and Praoice,,t6, z5z-26o.',' ' .. :'

. Bordin, E. S. (1gg4.Theory and. Resecrch an the Thera-
peutic Wolking A)iiance:,Ne.W'Diretti'b;_ns, ln I:A;I,1.q. . ath

:" , & 1 5;6reenbirg (Edi.)i,The Working:A11ialce.Theoly,,'; E
,, s e arc h, a4d Pt a{t jc e (p_ p.,, 1 3;8 7,, ) o hn W iley, & $ qns, INC. :

Kim Bonnesen z Du kan ikke læse diqtil atbiiveen god saÅta-
1epattner,Engadtercpeutb1ivetmangennempraksis,ptak-
sis og mere praksis. D)etvilvære godt ot r,noii" 

^ed 
ani,dre ai:::

med.dqresudvikling§g fotundryrg;Av'ii:rtu;;9.!"u.11fiejder lned;r,r 1 . :..;;.,., ::,a

din egen udvikling og forandringer i livet Et sted undervejs, Hougaard, E. (zoo4) Det terapeutiske forholå. 1 n Psykote-

taot. Teotri og larckning (pp. tl33tgl. Dans;k Psykologisk
§otl@,t
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har bidragret mer.

+!ei begre-bet.

-rbI


