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Pasient-terapeut relasjonen
- intersubjektive møter
Ved Hilde Røger Løtv eit,
spesialist i psykomotorisk fysioterapi, MNFF

Relasjonens betydning
 Pasient-terapeut relasjonen er forbundet med utfallet av
individuell psykoterapi, uavhengig av typen terapi
 Terapeutens evne til innlevelse, deltakelse og evne til å
skape trygghet
 Motivasjon, alvorlighetsgrad og kompleksitet av vansker
viktig for utfallet
 Tillit til at terapeuten er kompetent, grundig og faglig
trygg

Hv ordan møter v i pasienten?
 Henvisningen, journalen eller pasienten selv forteller at
hun har psykiske plager, bærer på en tung livshistorie
eller står i en vanskelig livssituasjon.
 Kartlegging og kroppsundersøkelse tyder på at
pasientens plager har sammenheng med psykiske og
sosiale forhold.
 Gjennom berøring, bevegelse og kroppslig samhandling
registrerer at pasienten reagerer følelsesmessig eller
autonomt.
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Trygge rammer
Rommet og omgivelsene
Pasientens forventninger
Tid

M entaliserende terapeutisk holdning
 Nysgjerrighet
 Undring
 Opptatt av ditt eget og den andres sinn
 Fokus på følelser
 Leken
 Aktiv i dialog med pasienten
 Løfte frem forskjellige perspektiv er

Anerkjennende terapeutisk holdning
Likeverd
Subjekt-subjekt forhold
Kontakt med seg selv/sin egen
subjektivitet for å forstå den andres
subjektive verden
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Anerkjennelse
Lytting
Forståelse
Aksept og toleranse

Bekreftelse

Parøvelse - deling av følelser
 I nstruer den andre til å lande i stolen og legge
merke til pust og kroppslige fornemmelser
 Be den andre om å kontakte en følelse i seg
 Berør den andre på ov erarmen og bekreft
følelsen hun uttrykker
 Registrer i deg selv hv ordan følelsen i den andre
påv irker følelsen i deg selv
 Bytt roller

Parøv else sittende rygg mot rygg

Dele den kroppslige erfaringen
Utforske hverandres opplevelse med:
- Åpen lytting – gi tid
- Vise forståelse, aksept og tålelanse for
opplevelsene og følelsene
- Bekrefte
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Mentalisering - et nytt teoretisk
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