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FRA
REDAKTIONEN
K L AV S L I N D E Q U I S T &
GUNILD HØEG

D

lægger bl.a.
op til ”STOK event” d. 7.
juni i Hellerup. Eventet
er blevet til en god tradition i STOK. Ligesom
på årsmødet er der på eventet workshops hvor medlemmer, der har noget
på hjerte, kan berette om det, de er optaget af.
ETTE BLAD

Torben Pedersen Skovby har skrevet
en artikel om fædres fødselsdepression og de erfaringer, den viden og de
tanker der ligger bag. Denne artikel
lægger op til den workshop, som Torben vil holde på STOK event 2019.
Bestyrelsen er gået i gang med at forberede Årsmødet og har skrevet nogle
overvejelser om årets emne ” Dialog på
Kryds og Tværs”. Så allerede nu lægger
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bestyrelsen op til at det skal blive et
velbesøgt årsmøde, med bl.a. Haldor
Øvreeide som taler og mange spændende workshops. I år kommer årsmødet til at foregå i Fåborg. Som altid fredag og lørdag omkring anden weekend
i november.
Atter en gang opfordrer redaktionen til
at vi får nogle praksisartikler tilsendt.
Det er jo, som nævnt mange gange,
altid spændende at læse om det arbejde, der foregår rundt om i landet.
Så kender I en, der kender en, der har
skrevet noget eller vil skrive noget, der
kunne passe til dette blad, så send endelig en mail til klavs@danskstok.dk.
Bedste hilsner
Redaktionen
Gunild og Klavs

GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær
generalforsamling
STOK 2019
Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling
i STOK lørdag den 16. marts 2019 kl. 11.00 på
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Helge Thomsen blev valgt som ordstyrer og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Dorthe Beck Frederiksen valgtes om
referent.
Eneste punkt på dagsordenen:
Valg af kasserer.
Jørgen Malmkjær-Mørch redegjorde
for baggrunden for nødvendigheden af
den ekstraordinære generalforsamling:

Der blev i indkaldelsen, udsendt 5. februar 2019 meddelt, at STOKs kasserer
Christina Helgestad har trukket sig fra
posten som kasserer (og dermed også
bestyrelsesmedlem) og fratrædelsen
er sket. På baggrund heraf har bestyrelsen fundet det nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af kasserer (og dermed
også bestyrelsesmedlem) som eneste
dagsordenspunkt.
Bestyrelsesmedlem Karina Elver
Hansen blev foreslået og enstemmigt
valgt.
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Samtaler der
bygger bro
af Jacob Folke Rasmussen

INDEN FOR DET, som man kalder ”relationsprofessionerne”, er det en vigtig del af
fagpersonens opgave at kunne få samtaler
til at fungere. Det gælder for medarbejdere
på det sundhedsfaglige, pædagogiske og
sociale område. Når kommunikationen ikke
lykkes, opleves det for den enkelte ofte som
et ensomt og enkeltstående problem, som
det er uoverskueligt at finde veje videre fra.
Men betragtet på afstand og over tid viser
det sig, at udfordringerne opstår og gentages i bestemte mønstre.
I løbet af bogens kapitler kortlægger og
navngiver jeg de kommunikative faldgruber, som jeg har erfaring for, at jeg selv og
andre fagprofessionelle ofte må forholde os
til. Omkring hver enkelt faldgrube kommer
jeg med bud på, hvordan du kan undgå den,
ligesom jeg skitserer måder at komme op
igen på, hvis du alligevel skulle havne i den.
Bogen har primært fokus på samtalepraksis, men rummer desuden et kapitel
om de særlige udfordringer ved skriftlig
kommunikation.
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”Broen som metafor trækker spor tilbage til
Aristoteles, der talte om dyden i midten. Hans
pointe var, at den rette vej ofte skal findes
i området mellem to yderpunkter. Så længe
broen ikke er bygget, er der forskellige lumske steder, som vi skal tage os i agt for. Det er
disse områder, jeg kalder for faldgruber. I det
professionelle møde med andre mennesker,
skal vi både være opmærksomme på, at vi
ikke selv træder forkert, og at vi ikke kommer
til at skubbe den anden ud over kanten”.
Samtaler der bygger bro kan hjælpe dig til
bedre samtaler med borgere, forældre, børn,
brugere og pårørende. Den viser, hvordan du
kan undgå de faldgruber, der ofte fører til konflikt eller fastlåsthed ved at bygge bro mellem
en række modsatrettede tanker og følelser i
din egen tilgang.
Mellem:
medlidenhed og irritation
bekymring og passivitet
problemer og positivitet
faglig usikkerhed og følelsen af at have ret
skyldfølelse og placering af skyld hos
andre

BØGER TIL INSPIRATION

Et lille liv

Medfølelsens pris

af Hanya Yanagihara

af Per Isdal

”ET LILLE LIV” er en moderne klassiker
af den amerikanske forfatterinde Hanya
Yanagihara. I bogen følger vi fire studiekammerater, Willem, JB, Malcom og Jude,
der prøver at finde en vej ind i voksenlivet
i New York.

MEDFØLELSENS PRIS er til alle, som har
de dedikeret deres arbejdsliv til at hjælpe
mennesker i svære situationer. Det er et
givende arbejde, men det er også slidsomt
dagligt at møde smerte, angst og lidelse.

Hver især prøver de sig af indenfor teatrets, billedkunstens, arkitekturens og juraens verden. Men årene bringer ikke kun
succesoplevelser med sig. De fire venners
forhold påvirkes af deres stolthed, men
også af de overgreb, de hver især udsættes for.
”Et lille liv” bliver stille og roligt fortællingen om Jude, der, samtidig med at han bliver en af New Yorks mest succesrige advokater, gør alt for at flygte fra de traumer
der har defineret ham.

Med udgangspunkt i sin egen historie som
psykolog fortæller Per Isdal om, hvordan
han selv blev forandret af det arbejde,
han elsker. Han giver indblik i, hvad arbejdet gør ved den professionelle hjælper,
og præsenterer konkrete strategier for,
hvordan man forebygger og bearbejder de
belastninger, det indebærer.
Medfølelsens pris er en varm bog, som gør
os klogere på, hvordan man tager vare
på sig selv, sine kolleger og eventuelle
ansatte.
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Undervejs med
mennesker
Skitser til en æstetisk
inspireret samtalepraksis
af Tina Lauritsen

Med sanserne åbne i det
relationelle arbejde
”Undervejs med mennesker” er en bog om,
hvordan et æstetisk blik kan inspirere professionelle samtaler. I arbejdet med vejledende, støttende, coachende eller terapeutiske samtaler kan en kunstnerisk tilgang
og forståelse skabe nye indfaldsvinkler til
det relationelle arbejde, som styrker og beriger samtalens hjælpende indsats.
Med teatret som kunstnerisk inspirationskilde guides læseren gennem samtalens
forskellige landskaber. Det handler om det
blik, som samtalen og dens deltagere iagttages igennem. Det handler om den scene,
der sættes for samtalen, og det møde relationen etableres igennem. Og det handler
om det værk, som deltagerne sammen skaber i samtalen.
Respekten for det sanselige kunstneriske,
musiske og kropslige får i denne bog et
sprog, så jeg nu kan begribe det, jeg før vidste var der, men ikke havde sprog for. Derfor
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bliver denne bog et fantastisk supplement til
den øvrige litteratur, vi har om Narrativ Praksis. Fordi den udvider sproget og begreberne og dermed betydningen og meningen med
Narrative Samtaler.
Lone Kaae Morell, psykoterapeut
og underviser i DISPUK
Undervejs med mennesker omsætter en
tænkning i praksis. Bogen krydser faglige skel
og lader æstetisk tænkning blive til relationel
forståelse. Den går tæt på samtalens praksis og føjer den sammen med teoretiske og
filosofiske tanker i dens baggrund. Det er en
litterær fagbog, udformet som essay og forankret i personlige praksiserfaringer. Det er
en bog, der insisterer på at værne om livets
mange nuancer og holde arbejdet med mennesker levende.
Bogen er udviklet i samarbejde med billedkunstner Julien Deiss og indeholder et særskilt kapitel med billedkunstværker.
Læs mere om bogen på
www.tinalauritsen.dk

Hvad er det, vi
marginaliserer, når vi
individualiserer?

4. Metalog
konference
Sorø,
28. august 2019

En konference, der insisterer på kompleksitet. Børn og unge
er ikke problemet. De viser problemet. Sygdomsbegreber
forstyrrer alt for nemt nysgerrigheden. Vi må have fokus på
historierne og udfordre strukturer og livsvilkår for at gøre
forandring mulig. Glæd jer til at møde:
Dr Lucy Johnstone, klinisk psykolog og forfatter, England
Spørg hvad der er hændt - ikke, hvad der er galt!
Ottar Ness, professor i psykisk helse, NTNU, Norge
Recovery, familiearbejde og overskridende processer
Betina Jacobsen, postdoc og Iben Nørup, lektor, Aalborg Universitet
Mental sundhed og oplevet performancepres
Søren Hertz og Jørn Nielsen, Metalog
Tid til at opløse et behandlingsbegreb knyttet så tæt til individet

Læs mere om program og praktiske oplysninger på metalog.dk

LÆS BLADET
på din foretrukne måde:
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TIL ÅRSMØDET

S T O K S
ÅRSMØDE

DIALOG PÅ KRYDS
OG TVÆRS
FÅB ORG DEN 8. -9. NOVEMBER 2 01 9

STOKS ÅRSMØDE i 2019 handler denne gang om dialog på forskellige måder.
Dialog har mange fætre og kusiner: relation, sprog, dialekt, mentalisering, den
ikke vidende position mv. Det dialogiske
perspektiv har inspireret mange familieterapeuter og andre inden for og uden for
Stoks vennekreds. I år har vi søgt uden for
vores nationale grænser for at finde frem
til personer, der har noget på hjertet, vi
kan tage del i og blive klogere af, og vi har
inviteret dem til årsmødet.
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Harold Øvreeides samtaler med børn har
en overbevisende insisteren på, at barnets
stemme kan og skal høres for at en forandring kan blive mulig. Hans måde at gøre
dette på, er via en effektiv dialog med barnet og familien.
Dialog kan betyde mange ting. Den russiske lingvist Michail Bakhtin skrev: ”hvert
udsagn råber på et svar”. Vi vil derfor anråbe alle STOKs medlemmer og alle andre, der er interesseret i at komme i dialog

TIL ÅRSMØDET

med Harold Øvreeide og ? (vi leder efter
endnu en oplægsholder) som vil fortælle, om hvordan de bruger dialogen i deres
arbejde.

situation, hvor alle bliver hørt og får mulighed for at tale om sine bekymringer, erfaringer og forslag.
En tidligere tese inden for det systemiske
var, at forklaringen (på problemet) lå i beskrivelsen. For at sige noget af det samme
i 2019: fælles for disse praktikker er, at
forandringen ligger i
dialogen.

Dialog er det, som vi alle er inviteret ind
i fra vores første øjeblik i livet og derfor
en af forklaringerne
på, hvorfor det er så
effektivt at gå efter
dialogen i samtaler
og behandling. AlliÅrsmødet er som
Stok har til årsmødet
gevel er der mange
altid ”all inclusive”:
2019 slået et stort
forhindringer for diahovedoplæg, mange
brød, som vi nu vil
log. Krig, konflikter,
stimulerende
workshops,
byde alle til at kommagtsyge politiker
såvel
som
frokost
og
me og spise. Årsmøog andre, der ikke
festmiddag, OG STOKs
det er som altid ”all
gider lytte. Derfor
generalforsamling
inclusive”: hovedopkræver det mange
læg, mange stimugange en praksis,
lerende workshops,
der kan genetablere
såvel som frokost
dialogen. Peter Lang
og festmiddag, OG STOKs generalforsamsagde, at konflikter opstår, når dialogen er
ling, hvor vi er i dialog om at skabe STOKs
gået i stå.
fremtid.
I Sydafrika gennemførte Desmond Tutu
den så kalde sandheds-kommision, hvor
dem der ville vidne om deres overgreb
under apartheidtiden, fik amnesti. De fik
tid til at lette sit hjerte, mod at de undgik
straf for deres forbrydelser. Tilgivelsen er
stor her, men forudsætningen er modet
til at indgå i dialogen. I Finland har Jaakko
Seikkula og hans kollegaer arbejdet med
Åben dialog. Der er en praksis som har
sin gennemslagskraft ved at etablere en

Dette årsmøde er også en opvarmning til
den Nordiske Kongres i Familieterapi, som
Danmark i 2020 er vært for.
I år har vi valgt at lægge årsmødet i
Fåborg, 2 timer fra København, 1,5 time
fra Haderslev og 2,5 time fra Holstebro.
Det kan ikke blive nemmere.
Vel mødt i Fåborg
den 8.-9. november 2019.
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NÅR

FÆDRE
BRAGER IND
I HISTORIERNE…

TORBEN PEDERSEN SKOVBY
FA M I L I E T E R A P E U T
Torben Pedersen Skovby er familieterapeut, arbejder for Gladsaxe Familiecenter,
og som selvstændig. Han har siden 2009 haft fædregrupper i forskelligt regi, og har
bl.a. været medlem af Tænketanken VM – Viden om Mænd.
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WAVEBREAKMEDIA / SHUTTERSTOCK.COM

AF

FÆDRE

Farfrigørelse, kønshormoner og
utidssvarende antagelser.
Denne artikel handler om fædres
fødselsdepression, og om mine erfaringer,
viden og tanker bag.

J

EG VIL STARTE med at bringe
to antagelser på banen.
1: Tilknytning til mor er fundamentet for barnets tilknytning i
fremtidige relationer.

2: Nybagte fædre påvirkes af nogle af de
samme hormonforandringer som nybagte
mødre.

Fædre og tilknytning
Det er to ret så forskellige tilgange til forældreskab, som på hver deres måde er magtfulde hos de fædre, jeg møder, og derfor
også er gældende i mit arbejde som familieterapeut. Man kan vel sige om dem, at hormonforandringer er videnskabeligt bevist,

men endnu ikke blevet en veletableret del af
vores måde at tænke ”nybagt far / forældreskab” på.
Derimod er antagelsen om, at netop mor er
den forudbestemte tilknytningsfigur, på trods
af enorme omvæltninger i kønsroller, forældrepositioner og familietyper, stadig en veletableret del af vores måde at tænke ”nybagt
far/forældreskab” på, selvom den talrige
gange er blevet skudt ned af massiv forskning. Forskning, som peger på, at det ikke er
forælderens køn, men den interaktion som
barnet tilbydes, som er afgørende for tilknytningen. Altså at barnet, fra det er helt spæd,
ikke er programmeret til at knytte sig til mor,
men til de personer, der på de helt rette måder er i stand til at møde dets behov (1).

SYSTEMISK NARRATIVT FORUM
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FÆDRE

Fokus på fædre
Ovenstående taler ind i det kulturskred, der
er sket, og det efterlader et behov for at
møde de nybagte fædre nysgerrigt og på
mandlige præmisser. Blandt andet ved at udvikle særlige tilbud til fædre, som f.eks. fædre grupper. Da jeg var i gang med at skrive
denne artikel, var en af reaktionerne ”Fedt du
skriver om det, for der er mange kommuner,
der ikke ved, hvad de skal gøre ved fædrene…”. Sætningen kommer fra redaktøren på
sundhedsplejerskernes fagblad. Om det er
rigtigt, skal jeg lade stå åbent, men noget tyder på det.
På landsplan er det kun 42 % af kommunerne der screener fædre for fødselsdepression, og kun 5 % som har behandlingstilbud.
Det viser en kortlægning af kommunernes
sundhedstilbud til mænd, lavet af Forum for
Mænds Sundhed i 2018. Dette underbygges
af den helt ny rapport ”Sårbare far-barn relationer”
fra Center for børneliv. Den
taler bl.a. om en ambivalent indstilling til fars omsorgsevne i sundheds- og
omsorgssystemet, som
primært henvender sig til
mødre som den vigtigste
omsorgsperson i barnets
liv (2) Tilgangen til fædre efterlader et sprogligt
og behandlingsmæssigt
tomrum i forhold til de over

5000 fædre, som årligt rammer ind i fødselsdepressioner. Og det efterlader deres børn
med en større sandsynlighed for at få en
skæv start på livet. Effekterne er de samme,
om det er mor eller far, der rammes. Blandt
andet påvirkes tilknytningsprocessen mellem
faderen og barnet. Og den enkelte fars evne
til at mentalisere barnet forringes, hvilket så
igen betyder, at barnets mentaliseringsevne
kan forringes. Evnen til at kunne mentalisere
har betydning for barnets indlæring, sociale kompetencer, og måden det oplever sig
selv på (3). Forskning viser, at det kan medføre adfærdsproblemer senere i barndommen,
hvis far er uengageret og distanceret i kontakten med sit tre måneder gamle spædbarn
(4).

Fædre og hormoner
En forholdsvis sikker måde, at få en forsamling til at reagere på, er, at fortælle at mænds

Fedt du skriver om det, for
der er mange kommuner,
der ikke ved, hvad de skal
gøre ved fædrene…
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FÆDRE

hormonbalance ofte
sig mere. En forøget
ændres, når de bliver
produktion, som man
fædre. Dette oplevede
tidligere troede kun
En
del
lytter
heldigvis
jeg senest, da jeg unskete hos ammende
også
nysgerrigt,
og
derviste på jordemokvinder. Hos mødre
tænker
det
ind
i
den
deruddannelsen under
øges koncentrationerne af prolaktin,
temaet ”fødsler der
enorme forandring,
oxytocin, østrogen og
traumatiserer”. Nogle
der de sidste mange
kortisol under og efler – måske fordi det
år er sket i kønsroller,
ter graviditeten. Det
lyder komisk. Andre
forældrepositioner
og
samme sker hos kombliver provokerede –
familietyper
mende og nybagte
måske fordi det udfordrer kvindens tidligere
fædre. Disse processer er alle på forskeleneret til at have hormonforandringer, og
lige måder relateret til
den position, dette kunne give hende. En del
omsorgsevnen og sensitivitet (5).
lytter heldigvis også nysgerrigt og tænker
Denne viden om hormonforandringer er ikke
det ind i den enorme forandring, der de sidbare nyttig i forhold til, hvad der sker hos far.
ste mange år er sket i kønsroller, forældrepoDen peger også på, hvilken opgave vi som
sitioner og familietyper.
professionelle har i forhold til forældreskaFor ikke kun kvinder påvirkes af hormonforbelse, når vi møder de kommende og nybagandringer i forbindelse med at blive forælte forældre, og den peger på den magt, der
der. Forskning fra blandt andet USA viser, at
ligger i sproget, bl.a. til dannelse af barnets
nybagte fædres testosteronniveau (domitilknytning til dets mor og far. For selvom
nans – og aggressions hormonet) falder og
hormonforandringer er en biologisk proces,
at østrogenniveauet stiger, når de er samer det også en kontekstbestemt proces.
men med deres spædbarn. Anden forskning
Ovennævnte hormonforandringer sker i særviser, at fædre har et lavere testosteronnilig grad, hvis far (eller mor) er tæt på barnet
veau, end mænd som ikke har børn, særligt
helt fra start. Derfor har vi som professioi kulturer, hvor fædrene er sammen med denelle en unik chance for at skabe forældreres børn. Derudover påvises det, at manden
ne, og implicit påvirke deres hormonbalance,
producerer mere laktose i mælkekirtlerne, i
så barnet får mere kvalificerede forældre.
forbindelse med hans barns fødsel, hvilket
Tilmed har vi mulighed for at nuancere det
gør, at han bliver mere sensitiv og bekymrer
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stereotype mandebillede, vi ofte hører hos
de nybagte fædre. Billedet, som peger på,
at han skal være familiens klippe, og hvor
sårbarhed og afmagt bliver skamfuldt og et
tabu. Netop derfor er et af temaerne i vores
fædregrupper ”Farfrigørelse” – herom senere.

Erfaringer og data fra en gruppe i
Gladsaxe kommune
Gennem en årrække har sundhedsplejen i
Gladsaxe forsøgt at inddrage fædrene mere
og mere i hjemmebesøgene, og fra 2016 er
fædrene også blevet screenet for fødselsdepression. Der er derfor opstået et øget fokus
på fædrene og deres behov, og i samarbejde
med Gladsaxe Familiecenter, kan fædrene få
individuelle samtaler og/eller deltage i den
gruppe, som startede op i maj 2016. Her får
fædrene tilbud om at komme uden børn hver
anden uge i 2 timer.

Der benyttes flere forskellige metoder i gruppen som katalysator for dagens emne, f.eks.
bevidning, diskurskort, mentaliserings Loop,
Visual Explorer og skæve YouTube klip.
Fædrene er selv med til at definere, hvilke
emner de ønsker at tale om. Ofte handler
de om uhensigtsmæssig og voldsom vrede, en frustration over ikke at have de rigtige følelser for deres baby, parforhold, at de
har svært ved at trøste, skyldfølelse og helt
overordnede forventninger til, hvad maskulinitet er, herunder at det ikke giver plads
til sårbarhed. Mange er ramt af en følelse
af skam, hvilket gør, at hverken deres familie eller venner ved, at de kommer i gruppen.
Skam er derfor et stort tema i gruppen. Her
er jeg bl.a. inspireret af filosoffen Ole Fogh
Kirkeby og hans tanker om, at skam kommer
hos mennesker pga. anstændighed. Som han
fortalte på STOKs årsmøde i 2018, er det vigtigste for mennesket skyld og
skam, da det gør at mennesket
forholder sig til sig selv.

”Farfrigørelse” er i fædre gruppen
en sproglig ramme for, at
fædrene kan gøre sig til far og
frigøre sig fra den mængde af
utidssvarende definitioner af,
hvad han kan, gør, vil, tænker
etc., som de ofte føler, de bliver
mødt med.
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Hver gang jeg mødes med
fædrene, beskriver de deres
egen oplevelse af deres trivsel.
De scorer sig selv ud fra det
evidensbaserede dialog- og feedbackredskab ”Feedback Informed Treatment”. Dette med
henblik på evaluering af deres
eget syn på deres tilstand fra
gang til gang, og om deres individuelle mening om dagens
gruppesession. Dette gøres for
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Mange er ramt af en følelse
af skam, hvilket gør, at
hverken deres familie eller
venner ved, at de kommer i
gruppen.

hele tiden at have en fornemmelse af, at det,
vi som familiecenter tilbyder, har en positiv
effekt på deres personlige velbefindende og
på deres trivsel i den nære familie og i deres
netværk. Vores data peger på, at effekten af
de individuelle samtaler og gruppesamtalerne er høj. Interventioner måles i det som kaldes effektsize, som er et mål for, hvor meget
noget flytter sig. Effektsize af samtaleterapi
i bred forstand ligger på 0,80. I vores forløb
ligger effektsize på 0,94. Det vil sige, at forløbet med fædrene flytter dem mere, end det
man kan forvente i almindelig samtaleterapi
(6).

Et sprogligt fokus
Formålet med gruppen er helt enkelt at have
en forebyggende og behandlende tilgang til,
at fædrenes børn trives og forbliver i trivsel.
Jeg er som gruppeledere på udkig efter fortællinger, hvor viden, færdigheder og kompetencer synliggøres og giver den enkelte far
nye handlemuligheder i forhold til børnene.
Jeg er nysgerrige på sproget, og derfor dukker temaet ”Farfrigørelse” ofte op. Jeg ser

det som en parallel til kvindefrigørelsen, som bl.a. indebar frigørelse
fra den måde mænd og andre kvinder definerede kvinden på på grund
af hendes køn. ”Farfrigørelse” er i
fædre gruppen en sproglig ramme
for, at fædrene kan gøre sig til far
og frigøre sig fra den mængde af
utidssvarende definitioner af, hvad
han kan, gør, vil, tænker etc., som
de ofte føler, de bliver mødt med (7).
Derfor kalder jeg det også ”Gruppen
for responderende fædre”. Navnet
italesætter, at fædrenes reaktion kan være
en respons på, at værdier og intentioner er
usynlige eller er blevet trådt på. Hvis en far
oplever, at han ikke har de rette følelser for
hans baby, kan det, at han isolerer sig i arbejde eller bliver aggressiv overfor familien,
være en respons på, at virkeligheden strider
mod det, som han står for. At han ikke er den
far, som han ønsker at være. Ved at synliggøre fraværet af de værdier og intentioner,
som han indeholder, er vejen banet for at tale
om, at han implicit indeholder værdier og intentioner. Det giver mulighed for generobring
af værdighed, og det kan være en bevægelse fra at være passiv tilskuer i eget liv, til at
være aktiv deltager, hvor følelsen af at kunne
forme sig selv som far kommer tilstede.

På mandlige præmisser
Som læseren måske kan fornemme, har jeg
en holdning til det, jeg skriver om, og dermed
en holdning til det, jeg møder fædre med.
Denne stillingstagen kan uden tvivl være et
dilemma. Hvis ikke jeg er opmærksom, kan
den kvæle nysgerrigheden i samtalerne med
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fædrene, og den kan gøre mig for centreret
om de diskurser, jeg oplever som devaluerende og dominerende. Dette på en måde så
mine holdninger og erfaringer bliver hævet
over fædrenes, og gøres absolutte. Det er
en fælde, hvor muligheden for at jeg falder i,
vokser proportionelt med mit engagement i,
at den enkelte far skal positionere sig til noget andet. Men holdningerne er også en unik
mulighed for, hvis jeg balancerer dem rigtigt,
at skabe en terapeutisk relation, som White betegner som transparent og personlig
(8). En relation, hvor jeg personligt lægger
stor vægt på at inddrage, forstyrre og udfordre fædrene. Det er en invitation til, at nuancere det at være blevet far, og til at reflektere over hans betydning i børnenes liv.
Fædrenes respons minder mig nemlig igen
og igen om, at forstyrrelsen og min transparens er meget værdifuld, da det ofte slår ruden ind til det broderskab, jeg i gruppen
oplever som så givende og udviklende.
En åbenlys tanke ville være, at det er fædrenes til tider marginaliserede position, som
gør, at de gang på gang fremhæver følelsen
af fællesskab, deres plads til at være sig
selv, og de andre fædres input og respons,
som så betydningsfuld. Jeg tror dog også,
at det er fordi, de er mænd. Der bliver nemlig plads til mandens egne erfaringer ud fra
mandlige præmisser og med mandlig resonans. Man kan sige, at energierne forstærker hinanden, så noget tredje bliver skabt.
Jeg er nogle gange blevet blæst omkuld af
de refleksioner, der bliver delt, den samklang,
der bliver skabt, og ikke mindst hvor hurtigt
det går.
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Fædrene fortæller, at de pludselig oplever
det som vedkommende at tale om deres
børn, og at de endda får et strejf af at føle
det som maskulint at være far. En ting, der i
mine øjne må siges at være noget af en dekonstruktion af det sprog, man som far normalt møder, og hvor 80’er-fænomenet ”Den
bløde mand” aldrig er blevet udskiftet med
noget tidssvarende. For kan man, som en intentionel engageret far, med åbenlyse værdier i sit faderskab, blive betegnet som andet end det negativt ladede fænomen ”Blød
mand”?
Mit svar er ”Ja”. Man kunne jo bare kalde det
”Far”.
Artiklen er ment som en inspiration. Ment
som en lille vandpyt i forhold til det hav, der
hedder ”dominerende diskurser om fædre”,
og som kun bliver opretholdt fordi, så mange
sejler på det. Fugt fra havet regner hele tiden i vandpytten. Det er mit mål, at også fugt
fra vandpytten regner i havet, så der ikke er
så mange skær, hvorpå man kan støde på
grund.
Hvis du er interesseret i mere viden om gruppen og ikke mindst fædrenes fortællinger,
kan du lytte med i P1-dokumentaren ”Jeg
kunne ikke elske mit barn”:
www.dr.dk/radio/p1/p1-dokumentar/p1-dokumentar-jeg-kunne-ikke-elske-mit-barn
eller læse med i Kristeligt dagblads artikler
eller på dr.dk:

FÆDRE

www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/nicolaj-fik-en-foedselsdepression-det-betoed-rigtig-meget-mig-faa-bekraeftet-jeg-ikke-var

www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/ingen-hjaelp-til-faedre-med-foedselsdepression-det-kan-gaa-ud

www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/stadigt-flere-kommuner-undersoeger-baade-mor-og-far-foedselsdepression
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Forårsarrangement i STOK Nord:

Integration af nye metoder med det
systemiske som fundament
ved psykolog Eva Søndergård, Randers

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 17.15 - 19.30
Huset i Hasserisgade 10, Aalborg (lilla stue)

Indhold:

Eva Søndergård er psykolog med

Eva vil tale om brugen af narrative og systemiske metoder i et hverdags anvendeligt perspektiv – hvordan integrerer vi kendskabet til
forskellige metoder med sigte på hele tiden at
udvikle metoder, der kan hjælpe den enkelte
klient/familie/gruppe til at udvikle sig i den rigtige retning?

speciale i psykoterapi, og er bl.a. uddannet af
Michael White. Hun har selvstændig praksis
og har tidligere arbejdet på Oust Møllegård
i Randers. Hun har tidligere undervist en
årrække i Psykologforeningen i familieterapi.
Hun har arbejdet indenfor både voksen og
børneområdet gennem en årrække.
Aktuelt tilknyttet sygesikringen,
superviserer og laver kurser både
indenfor ressourcefokuseret familie- og
netværksarbejde og supervision i sit
kursuscenter og i sin kliniske praksis i centrum
af Randers. Se www.eva-psykolog.info.

Form:
Oplæg og dialog.

I pausen serveres der sandwich, kaffe og te.
Tilmeld jer derfor gerne på tlf. 22 17 44 50
eller kirsworm@gmail.com

Tag venner og kolleger med.
Arrangementet er for alle systemisk og narrativ interesserede
– kom og deltag og bliv inspireret!
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Re-membering
Referat fra fyraftensmøde i Stok- Nord i oktober 2018. En aften om bl.a.
re-membering med socialrådgiver Elena Smith, tidligere Externa,- nu bl.a.
aktiv i Bedstemødrenes klimaaktion og i Alternativet.

D

ET BLEV EN fin aften, med små
oplæg fra Elena krydret med
dialog med deltagerne om narrativ praksis, bl.a. dvælende ved
re-membering processen.

Temaer om identitetskonklusioner i vores profession, i samtaler og i sorgbearbejdning og
i vejen til at finde frem til historierne om det
gode samarbejde som konfliktmægler blev
drøftet.
Elena fremhævede bl.a. sætninger, som havde betydet meget for hende, eks: ”Det man har
lært og forstået, kan man ikke lade være ulært
og uforstået”. Og her tænkte hun specielt på
at have mistet i sit eget liv, og på læringen
igennem at læse artiklen ”At sig god-dag igen”,
og processen herefter, som kunne åbne døre
på ny.
Hun nåede frem til, ”at det giver ikke mening,
ikke at tage nye beslutninger i sit liv”, hvilket
kan betyde en genindlemmelse til livet.
Michael White pointerede i arbejdet, at man
skal have respekt for lokale og kulturelle forskelle også i sorgarbejdet, og derigennem finde en dybere forståelse for, hvad det enkelte
menneske går igennem (modsat fokus på stadier i sorgen),- man skal se på hvilke drømme
og håb, der bliver ihjelslået.
Re-membering er en del af stilladset, hvor
der gives mulighed for at dvæle ved ”sprækkerne”, og finde vej til de nye muligheder.

Problemhistorien kan også blive en slidt historie, hvor man i stedet kan danne bi-historier
og derigennem fremhæve og udbrede de mere
ukendte historier. Problemhistorien skal ikke
være dannende.
I stedet for at spørge til ressourcerne, skal de
rigere historier frem. Ressourcerne kan være
svære for folk at finde frem til selv, da det kræver en anerkendelse af sig selv. Nøgleordet er
”leading from behind”. Se og lyt efter, hvor det
peger hen af – og spørg til, om vi kan prøve at
gå ad den vej. Gør personen nysgerrig på, at
gå af disse stier. Lav ikke positive identitetskonklusioner for hurtigt,- en tilbøjelighed vi kan
have, fordi vi ønsker det godt for folk. Husk
altid de bitte små skridt. Vær medskaber og
tilbyd dig selv som bevidner.
Elena foreslog at bruge metaforer, som flotte buske og blomster, som personen kan have
plantet ad stierne, og udvid til om de kan plantes nye steder ? Når vi forstår at være ”leading from behind”, er det personen selv, der når
frem til det, der skal findes frem til.
Elena havde eksempler på definerende temaer
fra personers liv, som kan brydes. Hun foreslog at begynde at interessere sig for de mennesker, som har leveret de forskellige historier til en persons liv. Væk de mennesker til live
igen, som har betydet noget for pågældende,
ved at dvæle ved dem, og deres handlinger og
værdier, og deres betydninger for livsfortællingen og for personens selvforståelse. Bliv
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detaljeorienteret i de glemte historier, - og udfold dem. De betydningsfulde personers bidrag
giver en meget stærkere fortælling og bidrag
til identitets forståelsen end vores beskrivelser. Få personen til at se sig selv, gennem de
andres kærlige blik, - dette kan give en refleksiv distance til livet i positiv forstand.
Re-membering processen og de foretrukne
historier skal ikke være en erstatning for de
smertefulde historier, - som i sorgen, men give
flere og nye muligheder.

Og i konfliktarbejdet kan det give håb om nye
samarbejdsformer.
Elena sluttede med en øvelse, hvor deltagerne skulle forestille sig: ”lad en drone flyve hen
over dit liv – og se, om der er noget, der lyser
særligt op ?” – og lav en re-membering.
Tak til Elena for hendes nærværende og vedkommende bidrag til en narrativ aften.
Referat af
Kirsten Worm, kontaktperson, STOK Nord

Kollegial sparring og inspiration
I STOK Nord har vi endvidere afholdt et fyraftensmøde den 23.1.2019.
En aften omhandlende ”Kollegial sparring og inspiration” ved
psykoterapeut Klavs Lindequist.

I

SIDSTE NUMMER af Systemisk- Narrativt Forum blev der bragt et udførligt
referat fra et lignende arrangement i
STOK Syd, som jeg vil henvise til. Jeg
vil derfor undlade at referere igen, men
blot bekræfte, at også I Nordjylland blev det
til en inspirerende aften, hvor guiden til Kollegial inspiration, som er udarbejdet af Klavs, er
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fundet anvendelig og effektiv til korte kollegiale supervisioner. En metode til blandt andet at
opgradere folks egne erfaringer. Tak til Klavs
for at dele ud af sine erfaringer med kollegial
sparring og med at skabe inspirationsguiden.
Referat af
Kirsten Worm, kontaktperson, STOK Nord

STOK SYD
LOKALT

Gratis fyraftensmøde for systemisk- og narrativt interesserede

Terapi – fra reparation til
opdagelsesrejse
Terapeuten som antropolog
ved psykolog Jacob Moesgaard

Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17 – 19.30
Aabenraa (sted oplyses senere)

P

SYKOLOG Jacob Moesgaard har
gennem mange år haft interesse i
psykoterapi ud fra systemiske og
narrative metoder og for systemisk tænkning og praksis på et
mere teoretisk plan. Han har i 2018 skrevet et
kapitel ”Therapy as anthropology” til antologien Cultural psychology of intervention in the
globalized world. Af Schliewe, S., Chaudhary, N.
& Marsico, P. (eds.)

”Jeg er inspireret af antropologiens ikke-vidende tilgang til deres felt, og hvor jeg argumenterer for, at terapeuter med fordel kunne indtage
et antropologisk blik på sin egen praksis. Det
vil kunne føre os frem til tre basale tilgange,
som jeg benævner:
Positionering
Nysgerrighed
Loitering”

Fyraftensmødet er åbent for alle og gratis

Tilmelding til dbf@aabenraa.dk senest 4.10
Venlig hilsen
Dorthe Beck Frederiksen, psykolog og kontaktperson i STOK
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Gratis fyraftensmøde for systemisk og narrativt interesserede

PTSD ind i familien – Narrativ
Traumebearbejdning
(Narrative Story Telling, NST)
Brita-Marie Jordt Kappel vil give os et indblik i Narrativ
Traumebearbejdning ind i familier, ramt af PTSD.

Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 17.00 - 19.30
Kolding Bibliotek, Store sal, Slotssøvejen 4, Kolding

I

NARRATIV traumebearbejdning er
vi på en rejse som indeholder mange
facetter af livet. Smertefulde fortællinger, kampfortællinger, nye styrkefortællinger og nye fortællinger om det
værdifulde i livet og de skridt, der bliver taget
i retning af, at familierne lever mere og mere
efter deres værdier, håb og bestræbelser. Så

mit fokus er derfor på, hvordan jeg kan støtte, hjælpe og bakke op om familierne som jeg
samtaler med til, at de gen-udvikler deres forbindelse til, hvordan det opleves at være et
varmt, følende og intimt menneske – at have
”fornemmelse af mig selv – fornemmelse af
mig selv i min familie.

Fyraftensmødet er gratis, og STOK er vært ved vand og frugt

Tilmelding til dbf@aabenraa.dk senest 14.6.19.
Venlig hilsen
Dorthe Beck Frederiksen, psykolog og kontaktperson i STOK
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Om Brita-Marie Jordt Kappel og
narrativ traumebearbejdning
Socialrådgiver og psykoterapeut MPF
Brita-Marie Jordt Kappel er ansat i psykiatrien i Region Syddanmark ATT - Afdeling for
Traume- og Torturoverlevere. Målgruppen er
patienter med flygtningebaggrund og veteraner, diagnosticeret med PTSD og andre komorbide diagnoser, hvor det samlet vurderes
hensigtsmæssigt, at behandlingen foregår i
familien.

I narrativ traumebearbejdning er formålet,
at afhjælpe PTSD-symptomerne for det enkelte familiemedlem og forebyggelse af yderligere
sekundær traumatisering ind i familien. Fokus
er derfor på, at skabe sammenhæng i det kaotiske og i det meningsløse for familier, ramt af
traumatiserende hændelser.

I narrativ traumebearbejdning arbejder vi
med et behandlingsfokus på nutidige og tidligere traumatiske erfaringer, hvis effekt stadig
opleves og forhindrer familien i, at leve i overensstemmelse med deres ønsker, drømme og
værdier.

I narrativ traumebearbejdning arbejder vi
med at mindske traumerelateret angst og den
magt de traumatiserende hændelser har på
såvel det enkelte familiemedlem, som familien
i det hele taget. Vi arbejder med, at skabe mening med de traumatiske hændelser gennem
genfortælling. I tilknytning til dette, at have
fokus på responserne til de traumatiserende
hændelser og hvad responserne afspejler med
hensyn til, hvad familierne finder værdifuldt i
livet. At få blik for, at de traumatiserende hændelser er én ud af mange fortællinger i familiens livsfortælling.

I narrativ traumebearbejdning arbejder vi
med skam, skyld og sorg. Disse følelsers intensitet arbejder vi på at mindske igennem den
narrative traumebearbejdning, hvor de traumatiserende hændelser får tilskrevet ny mening og hvor respons-fortællinger bliver synlige. Familierne får en fornemmelse af, at de
har kunnet gøre modstand og/eller har kunnet
beskyttet sig i nogen grad for de grusomheder
de har været udsat for, og herved lettere det
fortællinger om, at være skyldbetynget og/eller
skamfulde over, at de har ”ladet” det ske.

SYSTEMISK NARRATIVT FORUM
NR. 2 · 2019

25

STOK SYD
LOKALT

R E F E R A T

Børns adfærd som
invitationer og symptomer
som kommunikation
Fyraftensmøde i Vejle den 19. marts med psykolog Martin Skriver

Symptomer som kommunikation
Børn og unge er ikke problemet – de viser problemet
Børn og unges adfærd som invitationer

P

SYKOLOG Martin Skriver fra praksisfællesskabet Metalog inviterede os til en lidt anderledes måde
at snakke om problemadfærd som
invitationer og kommunikation. Vi
blev under kyndig guidning deltager i det eksperimenterende og dialogiske univers, som er kendetegnende for Metalogs måde at møde mennesker
på i tillid til, at vi kan lære af hinanden ved at gribe og lade os inspirere af det, der er på spil – lige
for øjnene på os.
”Hvis man gør det, man plejer at gøre, så får man
det, man plejer at få”
”Så flyt stolene rundt, find en som I ikke kender og
snak med hinanden. Hvad kommer I ind i rummet
med, hvilke for-forståelser, erfaringer og associationer får I til overskrifterne? Måske er I allerede optaget af de ideer, og måske kommer I med
noget andet. Jeg skal også lære noget i aften, jeg
skal også flytte mig og komme ud på en anden
måde. Der skal ske tilstrækkelig bevægelse. Jeg
møder også familierne med spørgsmål om konteksten for den måde, de kommer ind i rummet, hvad
deres erfaringer er med det, vi skal og med sådan
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en som mig. Det er afgørende for, hvad der kommer til at ske”.
Det er nemmere at ændre sig og flytte sig, hvis
vi alle sammen skal ændre os og flytte os. Det er
bøvlet at være den eneste, der skal flytte sig.
Martin er opmærksom på tendenser og bevægelser i tiden til, at problemadfærd forstås som noget, der er i barnet og som psykiatriske diagnoser. Hvordan kan vi ellers forstå problemadfærd?
Børns adfærd kan ses som symptomer og som
kommunikation. Hvordan har adfærden udviklet sig sådan? Hvordan er det blevet det bedst
mulige?
Vi får visiteret børn OG den afmagt, der er omkring dem i systemerne. Hvad er det børnene forsøger at vise os og fortælle os? Hvordan kan vi få
øje på det?
Hvordan bliver vi nysgerrige på historierne om
adfærden? Hvornår opstod den? Hvordan var
livet, og hvad var det for en tid i jeres familie?
Hvad var det for noget, barnet levede i dengang?

STOK SYD
LOKALT

Vi skal have fat i dobbeltbeskrivelserne, så dem
vi snakker med oplever sig taget alvorligt. Vi skal
beskrive adfærd og vi skal sætte adfærd ind i
kontekst. Familierne har brug for, at vi forstår alvoren, og at vi også taler om øjebliksbilleder, noget der er her og nu, og som kan ændre sig.
Hvordan kan vi se børns adfærd som gaver og
muligheder for at få øje på de strukturelle vanskeligheder og afmægtigheden i de sammenhænge, som barnet indgår i.
Mind is social. Det mentale lever i det sociale, og
det biologiske udvikler sig i kraft af sociale samspil. Jo mere biologisk problemet er, jo mere socialt skal vi arbejde. Hjernen er plastisk og vi kan
skabe bevægelser med vores sociale tilgang.
Vi skal bruge metoder, der fungerer. Den forståelse vi har af problemer, det er metode i sig selv.
Hvad er symptomer svar på? Hvorfor er det, børnene viser, blevet det tilsyneladende bedste og
det bedst mulige. Hvad holder problemadfærden
i live? Hvad inviterer problemadfærden til? Børnene inviterer med problemadfærden, de sender
spørgsmål ud – spørgsmål kræver et svar.

Afmagt
Når afmagten kommer, så ved jeg, at jeg er ved
at være på sporet, så begynder jeg at forstå
kompleksiteten, og jeg bevæger mig hen imod
det med, at vi alle skal lære. Hvad er vi alle sammen ved at lære, når afmagten kommer?
Vi skal møde afmagten med alvor og huske komplementariteten. Hvad har vi ikke øje for, når vi får
øje på noget som fx mangler ved barnet? Hvad
skygger det for, hvis vi kun er optaget af nysgerrighed og udfoldelse?
Vi skal møde afmagten med uhelbredelig optimisme, og vi må ikke helbredes for optimisme og
troen på børns udvikling. De uanede udviklingsmuligheder - hvad har vi ikke anet endnu, og hvad
har jeg ikke forstået tilstrækkeligt endnu? Hvilke
udviklingsmuligheder kan vi udrede i forhold til?

Hvad er det modsatte af afmagt? Hvad skygger
afmagten for, når den lige nu er det bedst mulige? Hvilke spørgsmål kan være i afmagten? Hvad
kommer vi væk fra, når vi bliver fanget af afmagt,
bekymringer, oplevelser af skyld og mangelbeskrivelser? Vi kan komme væk fra andre fornemmelser af håb, energi, tiltro til at vi kan favne det
svære, magt, nysgerrighed, alt det vi endnu ikke
ved.
Hvordan hjælper vi os selv ud afmagten? Når
vi snakker om det, så er det knap så fastlåst,
vi kan bevæge os og få øje på, at jeg håndterede det. Jeg kan få øje på det, jeg endnu ikke
har forstået tilstrækkeligt. Jeg kan fastholde
alvoren, når jeg går langsomt frem og ikke kun
snakker om det, der lykkes, om optimisme og
udviklingsmuligheder.
Hvad træder frem for jer, som I får lyst til at bringe ind i fremtiden?
At kunne se alvoren i afmagten – vi skal være
nyttige, ikke fikse
Afmægtighed som et fælles anliggende, der
kan have betydning og medbetydninger
Nysgerrigheden til at blive ved med at gå på
opdagelse
Det sker lige for øjnene af os – håbet
Hvordan er det blevet det bedst mulige?
Mind is social – Yes :-)
Din forståelse er metode i sig selv
I afmagten er det noget, som vi endnu ikke har
forstået tilstrækkeligt om barnet og familien.
Alvor og uhelbredelig optimisme
Hvis du vil vide mere om Metalogs forståelser, så
kig på hjemmesiden www.metalog.dk.
Samlet af Dorthe Beck Frederiksen,
kontaktperson i STOK syd
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Den terapeutiske position i
det dialogiske møde
Sofa Salon med Susanne Johansen

P

Å EN REGNVEJRS eftermiddag
den 12. marts 2019 mødtes 16
mennesker i en hyggelig lejlighed
på Frederiksberg.

Vi startede med at lytte til Benny Andersen og
Paul Dissings ”Udsigten med kikkert”.
Hvordan kan vi få talt om det, vi alle går rundt
og tænker.
Vi bevæger os henimod noget, der er mere
flydende og ikke så evident.
Susanne førte os igennem Harlene Andersons
tanker om ”a way of being” og ”ways of being
and becoming”. Hvordan både være gæst og
vært i det terapeutiske samspil. Vi bevæger os
ud og ind af de to roller. Do what the situation
call’s for.
At vi som terapeuter ikke løser problemerne,
men opløser dem. Susanne indførte os i hendes eget ”reflektogram” (”et navn hun selv har
opfundet”, sagde hun med et lunt smil), som
handler om, hvordan ting udefra påvirker os
og hvordan det indefra påvirker det uden omstående. Susanne var god til at byde ind med
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mange forskellige teoretikeres bud på mødet
med mennesker. Der var Nora Bateson med
”warm data” og Carina Håkansen ”det udvidede terapilokale”, om mod til at turde være sikker i det usikre. John Shotter der er optaget af
kroppens reaktioner. Det at være sammen med
folk og tale om det, der er i rummet. Knowing
of the third kind, With-nes, About-nes.
Ken Gergen: Confluence om strømninger i tid
og sted. Alt er i bevægelse. Det er både og.
Efter Susannes inspirerende oplæg skiftede vi
plads i sofaen efterhånden som nogle havde
lyst til at fortælle, hvad de kom til at tænke på,
da de havde hørt de forrige tale i sofaen. Der
blev udvekslet refleksioner, holdninger, perspektiver kom frem i en dejlig rolig form. Hvor
der var mulighed for at sætte sig i den varme
sofa og fortælle, hvad der kom til én.
Nogle dejlige berigende timer om vores liv og
praksis. Vi sluttede af med endnu en af Paul
Dissing og Benny Andersens sange: ”Foråret”.
Referat af Eva G. Cadan

S TO K K Ø B E N H AV N
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O M

Æresrelaterede konflikter
med socialrådgiver Mai Birk Andersen, RED rådgivningen

Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 17.00 - 19.00
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads, København V

RED

RÅDGIVNINGEN er en anonym rådgivning finansieret af
Ministeriet for Udlændinge og Integration med
ekspertise indenfor æresrelaterede konflikter.
De unge og voksne som henvender sig til RED
Rådgivning lever ofte et liv med æresrelateret
social kontrol, vold og/eller frygt for tvangsægteskaber og genopdragelsesrejser.
RED Rådgivning kommer ofte i kontakt med
disse personer, når det virkelig brænder på.
Det vil sige, når en person oplever at pågældendes livssituation er blevet for uoverskuelig
og rodet, når denne potentielt set befinder sig
i risiko for at blive udsat for alvorlige repressalier af familien og netværket eller, når truslerne
og volden er på sit højeste.
Vores mål som rådgivning er ikke at skille familier ad, men at finde holdbare løsninger og
skabe dialog, så der om muligt undgås et brud
med familien.
For at hjælpe og støtte disse personer bedst
muligt arbejder vi ud fra forskellige metodiske overvejelser og principper. I de indledende
samtaler har vi meget fokus på sikkerheden og
udarbejder f. eks risikovurderinger efter Patriark eller bruger Kulturagrammet til at få viden

om familien og netværket. Derudover er der et
generelt fokus på at oplyse om rettigheder og
muligheder. Endvidere arbejder vi ud fra løsningsfokuserede principper ved at snakke om
ønsker og drømme for fremtiden og fordele
og ulemper ved forskellige fremtidsscenarier.
Vi inddrager også samtaleredskaber fra den
narrative terapi så som livets træ og livslinjen. Dette for at udfolde endnu mere, hvad det
er for en historie den pågældende og familien
har med sig, eventuelt holdninger til, hvad det
gode liv er for den unge.
Dagens oplæg for STOK vil komme omkring
følgende:
Hvad er æresrelateret social kontrol og vold
og hvordan spotter man det?
Hvad er RED Rådgivnings erfaringer med
unge og familier, der henvender sig pga.
æresrelaterede problematikker?
Hvad hjælper bedst disse unge og familier
videre, både i det tidlige forebyggende arbejde og når det brænder på?
Og gerne dialog og diskussion.
Tilmelding:
Se opslaget med Doodle-linket på facebook:
STOK lokal København
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KURSER

Kursuskalender 2019

Kalender for medlemmers kortere (1, 2, 3 dages) kurser og workshops

MAJ
13.

JUNI
Psykologiske undersøgelser

3.

Underviser: Psykolog Camilla Printz
Inpraxis, Helsingør

21.

Workshop med Travis Heath:
Psykoterapi under tiden med
Trump som præsident

Allan Wade, Ph.D
Narrative Perspektiver, København

4.

Workshop med Travis Heath:
Hip-hop i den terapeutiske
praksis
Dispuk, Helsingør

28.

Studiegruppe med Todd May:
Freuds teori om selvbedrag er
forkert: Det ubevidste skabes
gennem sproget og er socialt

Dispuk, Snekkersten

22.

In Dignity: Violence, Resistance
and the Power in Language

Dispuk, Snekkersten

6.

Grundlovsseminar 2019:
Om den aktuelle økonomiske
situation og de neoliberale
grundantagelser

Livet med traumer – set indefra

Dispuk, Snekkersten

Underviser: Forfatter Karin Dyhr
Inpraxis, Aarhus

14.

Todd May introducerer Foucault
og Deleuze:
Magt og vitalitet
Dispuk, Aarhus
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KURSER

Dansk forening for

Systemisk og
Narrativ Terapi og
Konsultation

19.

Todd May introducerer Foucault
og Deleuze:
Magt og vitalitet

AUGUST
26.

Hvad er det, vi marginaliserer,
når vi individualiserer?

Dispuk, Snekkersten

24.

4. METALOG konference:

Metalog, Sorø

Gratis workshop med Todd May:
Organisering og træning af
græsrødder: Hvordan gør man?
Dispuk, Snekkersten

29.

Litterær og terapeutisk salon
med forfatter Anne Lise
Marstrand-Jørgensen
Dispuk, Snekkersten

27.-28. Grundfortællinger som strategi i
organisationer
Villa Venire

Skriv gerne til
redaktionen, hvis I
vil have noget med i
kalenderen
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STOK EVENT
7. JUNI 2019

Endnu engang byder vi velkommen til STOK event d. 7. juni kl 13, hvor vi i år vil
stille skarpt på arbejdet med børn og unge i et narrativt og systemisk perspektiv.
Vi er enormt glade for at kunne byde velkommen til børne- og ungepsykiater
Søren Hertz som keynote speaker, og derudover vil der være forskellige
workshops og fællesevents, som giver mulighed for, at vi sammen kan fordybe
os i forskellige grene af emnet.

Program

Workshops

13:00

Velkomst og kaffe

Torben Pedersen Skovby:

13:15

Fælles event

”Er det maskulint at få en fødselsdepression?”

14:00

Søren Hertz

Mette Corinth:

15:30

Pause m. Kage

15:45

Workshop

”Lærerens (mangel på) viden om misbrug af børn i
skolen”

16:45

Pause

17:00

Workshop

18:00

Pause

”Selvtillid og Selvværd hos unge børn af misbrugere
- hvordan kan vi arbejde med de begreber i en
postmoderne ramme?”

18:15

Talk & Tonic

Julie Falentin og Mette Thyghøj:

19:00

Pizza og bar
(til 22:00)

”Hvordan skaber vi fortællinger og nye veje at gå
gennem billeder?”

Marie Magne Brixtofte:

Tilmelding via link: stok.nemtilmeld.dk/5/
Prisen er kr. 250,- for STOK medlemmer og kr. 500,- hvis man ikke er medlem.
Prisen inkluderer pizza, te, kaffe og kage/snacks. Derudover vil der som vanligt
være bar :-) Det hele foregår i store lokaler på Hellerupvej 22 i Hellerup.
Sæt kryds i kalenderen og tag din kollega under armen. Vi glæder os til at se jer!
M v h . S TO K s e v e n t u d va l g

