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PROGRAM

1. Person
2.Empati
3.Emotion
4.Diskussion



  

ØVELSER

• Egne oplevelser – 
ikke rollespil

• Tavshedspligt om 
fortroligt materiale

• Deltagerne tager 
ansvar for sig selv

• Gå ikke længere og 
dybere end du vil

• Sig til, hvis utilpas



  

PROGRAM

1.PERSON
2.Empati
3.Emotion
4.Diskussion

Fokus på personens
oplevelsesverden



  

JEG ER KED AF DET

JEG ER KED AF DET

JEG ER KED AF DET

KLIENTTERAPEUT
JEG FØLER SYMPATI
MED DIG

JEG KAN SE DU SER 
KED AF DET UD

DU ER KED AF DET OG
SÅ TRIST INDENI

TRIST

TRIST

TRIST



  

Øvelse
Indleve sig i den andens verden
• Lytte efter den andens indre oplevelse

– Klient taler i ½-1½ minut

– Terapeut lytter efter kl. indre verden

– Observatør holder tid og tager noter

• Kommunikere forståelse tilbage (1-2 min)
– Terapeut kommunikerer forståelse af klient

– Både det sagte og det usagte

• Klient giver terapeut feedback
– Hvad blev forstået korrekt og ukorrekt

– Hvad blev glemt og hvad blev gættet, var gæt korrekt

• Terapeut korrigerer kommunikation



  

PROGRAM

1.Person
2.EMPATI
3.Emotion
4.Diskussion

EMPATISK 
KOMMUNIKATION



  

Empati 
terapeutens indre proces

• Give slip (letting go)
• Træde ind (entering)
• Svinge med (resonating)
• Afsøge og vælge (searching and 

selecting)
• Begribe og udtrykke (grasping and 

expressing)

(Elliot, Watson. Goldman & Greenberg, 2004)



  

Empatisk Spejling

K: Jeg er nået dertil hvor jeg orker det bare ikke

T: Så du er nået der til hvor du har givet op og bare ikke 

orker



  

Empatiske Gisninger
K: Og så var det som om de ikke kunne have den tillid til at 
jeg kunne gøre det godt nok

T: Du følte der var en mistillid

K: ja, fordi der havde været nogen, der havde væk en 
periode.

T: Du følte dig måske, sådan lidt ...øh .. holdt uden for?

K: Ja, det følte jeg faktisk

T: .. og ked af det over det?

K: Jah

T: og vred?

K: ja, ja også en lille smule vred over det. Nej det kunne 
man ikke lige være bekendt at sige uanset hvem man er



  

Øvelse
Empatiske respons

• Empatiske respons
– Empatiske spejlinger
– Empatiske gisninger
– Aktiv proces - empati kommunikeres løbende

• Følge, ikke lede
– Ingen spørgsmål
– Ingen instruktioner
– Ingen undervisning
– Ikke fortolke
– Ikke hjælpe, svare på spørgsmål mm.



  

PROGRAM

1.Person
2.Empati
3.EMOTION
4.Diskussion

Lytte efter følelser
Fokuserer på følelser
Fremmane følelser



  

Glad frydefuld  interesseret  kærlig  stolt  
taknemmelig  elsket  tiltrukket  tryg  såret 

ked-af-det  fortryder irriteret vred hader  
væmmelse afsky  skam skyldig  misundelig  
jaloux  angst  bange overrasket  forbløffet  
forskrækket  chokeret  tilfreds underholdt   

skuffet nysgerrig genert håber rolig hjælpeløs 
håbløs meningsløs uægte underlegen afvist 
mindreværdig  længsel  træt  mereværdig 

opgivende apatisk snydt ensom forladt stærk 
modig værdig selvsikker værdifuld lykkelig 

målrettet  fanget  fastlåst  ekstatisk



  

Basale primære følelser

• Glæde
• Tristhed/sorg
• Vrede
• Afsky
• Foragt
• Angst
• Overraskelse
• Forventning



  

Lytte efter følelser



  

Lytte efter følelser



  

Smertekompas

• Hvad berører klienten mest?
• Hvad føles mest vedkommende for kl.?
• Hvad fornemmes som mest centralt ?



  

Øvelse

Emotionsfokuseret empati

Aktive empatiske respons
Brug empatiske spejlinger og gisninger

Lyt efter følelser



  

Proces-outcome

• Adgang til følelser i terapi
• Oplevelsesmæssig dybde
• Høj emotionel intensitet
• Udtryk af høj emotionel intensitet 

(men ikke for meget eller for ofte)
• Processering af følelser (symbolisering, ægthed, 

accept, ejerskab, regulering og differentiering)

• Omstrukturering af emotionelle køreplaner

I try
g relation,  

med refleksion og

afstemt med klient



  

Oplevelse
Skam, usikkerhed 
på følelser, 
mindreværd 

Hændelse i nutid  
Har mistet kæreste

Hændelse i fortid
Ked-af-det-hed, tårer
og trøstsøgen er 
Skammet ud

Emotionel køreplan
Skam over sorg

Primære reaktion
Ked af det / sorg

Handling
Trækker sig fra 
omsorg og trøst
Isolation



  

Fokusere på følelser

• Spørge efter følelser
• Guide opmærksomheden indad
• Guide til her, nu og jeg



  

Emotionsfokus
● Hvordan har du det?
● Hvad mærker du inden i?
● Hvordan føles det i kroppen?
● Prøv at vende opmærksomheden 
mod hvordan du har det lige nu.

● Giv dig lidt tid, og mærk hvordan 
du har det.



  

Øvelse
Fokus på følelser

Aktive empatiske respons
Brug empatiske spejlinger og gisninger

Lyt efter følelser
Spørg efter følelser

Guide til følelser



  

Fremane følelser

• Evokerende billeder, metafoer
• Stemmeføring til at forstærke
• Underbygge med kropssprog
• Empatisk ”jeg-respons”



  

Emotionsfokus
● Det føles som et lille skræmt dyr 
trængt op i en krog

● Du aser og maser (sagt emotionelt)
● TP: uh, (krymper sig sammen og 
holder armene om sig med bøjet 
hoved)

● TP: Jeg føler mig bare lille og 
bange



  

Øvelse
Empatisk fremmaning af følelser

Aktive empatiske respons
Brug empatiske spejlinger og gisninger

Lyt efter følelser
Spørg efter følelser

Guide til følelser
Evokere følelser

Tillade udtryk af følelser



  

PROGRAM

1.Person
2.Empati
3.Emotion
4.DISKUSION



  

Fokus på følelser
 (1)Opmærksomhed på og (2) udtryk af følelser 

• Empatisk udforskning af følelser
• Oplevelse af følelser her og nu

modsat at tale om følelser
• Emotionel dybde og intensivering,

men ikke mere end klienten kan rumme
• Søge efter primære basale følelser
• Udtrykke følelser
• Skabe mening i følelser 



  

BEHOV

FØLELSER

HANDLING

INFO
Bearbejde, vurdere

MILJØ PERSON

Hændelse, situation



  

Forskellige slags følelser

Primære
Adaptive
Maladaptive

Sekundære  
Instrumentelle
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Niels Bagge
Autoriseret psykolog 
Specialist og supervisor i psykoteapi

TAK FOR I DAG!
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