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Relationscirklen

Hvor kommer psykiske
problemer fra?
“There is now a large body of research
demonstrating that child abuse and neglect are
significant causal factors for psychosis. Ten out
of eleven recent general population studies have
found, even after controlling for other factors,
including family history of psychosis, that child
maltreatment is significantly related to
psychosis. Eight of these studies tested for, and
found, a dose-response.”

Læring i fællesskab
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•
•
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John Read et al
Child Maltreatment and Psychosis 2008
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Væk fra ekspertperspektivet
”Intet om os uden os”
Viden i fællesskab:
• Muligheder
• Redskaber
• Metoder
Fokus på møder og
mødeformer
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Dilemmaer og udfordringer
•
•

Mere komplekse samarbejdsrelati o ner
Kamp mellem professionelle dagsordener

•

Beboeren i klemme?

•
•

Privat netværk med
Fastlåste mønstre – medarbejder nes

•

Svært at dele sine bekymringer

•

Svært at holde ”Intet om os uden os”

Relationscirkelmøder
•
•
•
•
•
•
•

rolle

Åben Dialog
“Although patients’ comments may sound
incomprehensible in the first meetings, after af
while it can be seen that actually the patient was
speaking of some real incidents in their lives. [..]
Psychotic experiences most often include real
incidents, and the patient is bringing forth
themes that have not previously had words.”
“If the team manage to create a safe enough
atmosphere through a rapid response and by
listening carefully to all the themes the clients
speak of, then critical themes can find a space
in which they can be handled and the prognosis
improves”

Møde uden dagsorden
Fokus på her og nu
Væk fra ekspertroller
Lytte til hvad der siges og gøres
Skelne mellem tale- og lytte- positioner
Finde nyt sprog og nye betydninger
Respektfuldt – og hjælpsomt

Flere dilemmaer og
udfordringer..
•
•

Den institutionelle ramme – mål, planer, …
Mødets anledning

•
•
•

Hverdag eller terapi?
Netværket er der ikke..
”Familien som problem” –fælden

Jaakko Seikkula & Tom Erik Arnkil
Open Dialogues and Anticipations
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At have en relationscirkel
” I starten var det forvirrende og uoverskueligt
med relationscirkler ne, men det er gavnligt når
først man er inde i det. Jeg var ikke så meget
for det til at begynde med, men jeg blev hurtigt
glad for det, og nu synes jeg det er noget af det
bedste ved Slotsvænget.
Før var det hele mere fast med teamene, og så
blev det mere løst. Det kunne være lidt kaotisk
i starten, men det er dejligt at det er mere
fleksibelt. Det er godt at det er en selv der
bestemmer hvem man vil have, og hvad man
skal bruge dem til.”

” Man har måske 4-5 medarbejdere. Man kan
bruge dem på forskellige måder, så man kan
forme sin egen hjælp, og man kan forme sin
egen hverdag. Én kan man måske bruge til at
have nogle snakke mand til mand, og en anden
til mere praktiske ting.
Det er sundt at man selv har indflydelse, så
man ikke bare får at vide at nu har man den og
den i de næste fire dage. Jeg har været indlagt
mange gange og været vant til sådan et
institutionssystem med en tavle hvor man
kunne se hvem man kunne gå til i dag. Jeg kan
godt lide at det er så lidt institutionspræ get som
muligt.”

” Man skal passe på ikke at have for mange i
sin relationscirkel. Jeg sorterer nogle gange ud
i det, hvis der er noget der ikke bliver brugt så
meget. I starten var det svært at skulle vælge
nogen fra, men jeg har erfaret efterhånden at
det er der ikke nogen der bliver mugne over.”

John Damkær
Oktober 2016
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