
 

 

 

 

 

 

 

Oplæg den 23.  august  2017  

 

Psykiatrioplæg for sundhedsinteresserede medarbejdere i Region og Kommune 

Aftenens oplæg tager udgangspunkt i en konkret praksismodel, som er udviklet i Norden. Modellen kaldes 

Åben Dialog eller Laplandsmodellen. Åben Dialog er udviklet gennem mere end 30 år, og praktiseres i dag i 

fuld skala i Lapland, Finland. To centrale fagpersoner i den Vestlige Psykiatri kan betragtes som 

ophavsmænd til den form modellen har i dag, den norske psykiater Tom Andersen fra Tromsø og den 

finske psykolog Jaakko Seikkula fra Tornio. Og der er omfattende forskning og faglitteratur, som beskriver 

modellen.  

 

Modellen blev første gang introduceret i Danmark i slutningen af 1990erne, hvor behandlingspsykiatrien i 

Roskilde, Augustenborg, Odsherred og Svendborg optog ideerne. Anden bølge kom ca. 20 år senere i 

socialpsykiatrien. Senest understøttet af Socialstyrelsen, som i perioden 2014-17 igangsatte forsøg i 5 

kommuner, Aarhus, Herning, Fåborg-Midtfyn, Ballerup og Frederiksberg. I Region Midtjylland er der en 

spirende Åben Dialog aktivitet ved Psykiatriens Hus i Silkeborg og afdeling P på Hospitalet i Risskov. Og i en 

mere etableret form ved Skiftesporet i Herning.  

 

For at få en overskuelig introduktion til Åben Dialog se evt. videooptagelse med psykiater Ole Ernst Larsen. 

https://youtu.be/s7113cg1g8c  (videoens første 18 minutter er en kort intro)  

 

Indledning 
Det vestlige Lapland i Finland havde gennem flere år et af de højeste antal skizofrene i Europa. Og i 

1970’erne og 1980’erne havde dette område op til det tredobbelte af normalen fra andre dele af Europa.  

I dag har psykiatrien i Lapland de bedste langtidsresultater i den vestlige verden, og området ser nu meget 

få tilfælde af Skizofreni. I ’70erne fik 33 personer per 100.000 indbyggere diagnosen Skizofreni per år, og i 

dag giver man 2-3personer per 100.000 indbyggere diagnosen Skizofreni per år. 

 

Den markante ændring er en lægelige succes, som har været mange år undervejs. Gennem tre eksperi-

mentcentre i Finland udviklede man op gennem ’70erne en ny tilgang til Skizofreni, Turku-modellen. Den 

grundlæggende antagelse var, at ”skizofrenipatienters hallucinationer og paranoide forestillinger fortæller 

meningsfulde fortællinger, hvis de bliver analyseret” og at ”hospitalsansatte må lytte opmærksomt og åbent 

til patienterne for at opfange mening”. Gennem 15 år blev der udviklet en behovstilpasset behandling, som 

var sagsspecifik. Nogle modtog medicin andre ikke, og for alle blev den primære behandling gruppefamilie-

terapi. Behandlerne arbejdede ikke på at symptomerne skulle forsvinde. De lyttede til patienternes hver-

dagsbeskrivelser, og i samtalerne havde de deres fokus på patientens tidligere succeser og bedrifter for at 

styrke deres ”greb om livet” og for at understøtte at ”de ikke mistede håbet og ideen om at være ligesom 

andre”.  

ÅBEN DIALOG 
i 

PSYKIATRIEN 

https://youtu.be/s7113cg1g8c


 

Forsøgenes målgruppe var primært unge med psykotiske symptomer med hallucinationer eller 

vrangforestillinger, som ses ved skizofreni. Forsøgene blev videreudviklet og modellen kaldes i dag Åben 

Dialog.  

 

Med behandlingsmodellen Åben Dialog er der er opnået bemærkelsesværdige resultater i arbejdet med 

skizofreniramte. I Lapland, Finland har mindre end hver tredje i behandling behov for medicin to år efter 

behandlingens begyndelse, 77 % har undgået psykotiske tilbagefald inden for to år, og 83 % er vendt tilbage 

til deres job eller uddannelse efter to år.  

 

Hvad er Åben Dialog?  
Åben dialog er to ting.  

1. en særlig indsats til et menneske ramt af psykotiske symptomer og hans eller hendes sociale 

netværk  

2. en anderledes måde at organisere indsatsen på i psykiatrien  

 

Åben Dialog er en tænkemåde i moderne psykiatri 

Den tænkemåde, som ligger bag både indsats og organisering er, at forandringer og løsninger ikke opstår 

inden i det enkelte menneske, men i samspillet mellem mennesker. Det sygdomsramte menneske står ikke 

alene. Alle i familien og i netværket er ramt, og hver enkelt oplever sin særlige del af problemet. Systemet, 

som skal hjælpe, indgår også i dette netværksspil. Og organiseringen af hjælpen har derfor stor betydning 

for, hvordan forløbet udvikler sig. 

 

Åben dialog fokuserer på behandlingsmøder i det sociale netværk 

Behandlingsmodellen er behovstilpasset og består primært af samtaler i det sociale netværk. Det er disse 

samtaler, som har den helende effekt. Samtalerne har form som dialoger mellem alle, som deltager i be-

handlingsmødet. Formålet med samtalerne er at finde og udvikle sprog for det, som den sygdomsramte 

oplever, og den måde familie og netværk forstår de relaterede problemer og hændelser på. Målet er at 

skabe en fælles forståelse i det sociale netværk for at skabe nye samtaler mellem dem, som er berørt af det 

aktuelle psykiatriske problem.  

 

I samtalerne deltager et professionelt team på to, den ene er mødeleder den anden reflektør. Mødelederen 

indgår i dialogen og sikrer, at både den sygdomsramte og alle øvrige i mødet får plads i samtalen og frit kan 

udtrykke sig. Han eller hun sikrer også, at der bliver tid til at lytte. Et netværk vil altid have flere forskellige 

opfattelser, med grobund for modstand, fortvivlelse, vrede eller afmagt blandt deltagerne. Mødelederen 

giver plads til de forskellige forståelse og balancerer samtalen med fokus på det dialogiske. Efterhånden 

bliver der skabt respekt for anderledesheden i det, som kommer til udtryk. Mødelederen får støtte fra den 

anden professionelle, som har siddet lidt i afstand fra gruppen og lyttet til samtalen. Undervejs i behand-

lingsmødet stopper mødelederen op mindst en gang for at udveksle tanker med reflektøren. De to profes-

sionelle taler sammen, imens gruppen lytter. Derefter bliver samtalen genoptaget. 

 

Netværksgruppen sammensættes i fællesskab mellem det professionelle team og den sygdomsramte. Det 

er hans eller hendes selvvalgte netværk, og kan bestå af familie, venner, kolleger, fagpersoner m.fl.  

Møderne har ikke en fast dagsorden. Hensigten er, at der bliver talt om det, som både den sygdomsramte 

og netværket har brug for at tale om. Og hensigten er at folde de forskellige temaer ud for at beskrive og 

belyse dem. På den måde skabes der ny mening og fællesforståelse i gruppen. Der bliver ikke arbejdet med 

løsninger.  

 

 



Åben Dialog er en organisationsform i sundhedsvæsnets arbejdet med psykisk sygdom  

En stor del af succesen med Åben Dialog i Lapland kan ud over de åbne netværksmøder også tilskrives den 

måde psykiatrien bliver organiseret og samordnet på tværs af det private, region og kommune, dvs. der er 

stor sammenhæng mellem den praktiserende læges arbejde, behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien i 

Lapland. Det er meget anderledes end den udvikling, vi i de seneste årtier har set i dansk psykiatri, hvor 

man har været optaget af noget ganske andet, nemlig en stærk opdeling i afsnit med specialisering, 

tidsstyrede behandlingspakker, kategorisering af patientgrupper, diagnosegaranti m.m. I Region Midt 

indebærer et patientforløb kontakt med mange forskellige behandlere i tidsafgrænsede perioder.   

 

Åben Dialog bygger på syv principper, hvor et par af dem kan fremhæves her, fordi de sikrer at behand-

lingen bliver mere personfokuseret end systemfokuseret. Det fjerde af de syv principper er det fagprofes-

sionelle ansvar, som betyder, at den fagperson, som får henvendelsen i systemet, har pligt til at handle. 

Han eller hun kan ikke henvise videre, men skal tage ansvaret på sig.  Det femte princip er psykologisk 

kontinuitet, som sikres ved, at mindst én fagprofessionel er gennemgående i hele forløbet.   

 

... mere om Åben Dialog  
Sygdomsbegrebet sættes ind i en kriseforståelse 

Når et menneske bliver ramt af psykotiske symptomer, er forståelsen i Åben Dialog den, at reaktionen er en 

krisereaktion på traumatiske hændelser. Belastningerne har udløst et sammenbrud af personens menings-

system, hvilket betyder, at han eller hun ikke kan finde sprog for det, som bliver oplevet. Alt er forstyrret og 

uden mening. Psykosen er en tilstand, hvor den ramte ikke kan formulere det, han eller hun oplever på en 

måde, som andre umiddelbart forstår.  

 

Behandling med netværk i stedet for psykosemedicin 

Sygdomsforståelsen som en krisereaktion bliver i Åben Dialog sat samme med den grundantagelse, at 

sygdommen ikke er inden i den enkelte, men udspilles mellem mennesker. Det betyder, at den forandring, 

som er nødvendig, kan udvikles i samspillet mellem den enkelt og dennes selvvalgte netværk. Og foran-

dringen til det bedre vil ske gennem ændrede måder at samtale på i netværket. Det første af Åben Dialogs 

syv principper er hurtig indsats og inden for 24 timer. I psykiatrien er det bedst at møde et menneske med 

et behov umiddelbart, og ikke afvente at problemet klinger ud. I den umiddelbare situation kan der være 

åbninger, som kan forsvinde, hvis det første møde udsættes, og tilstanden blive fastlåst.  Derfor sættes 

behandlingsmøderne i netværket i gang så hurtigt som muligt efter krisereaktionen. I Åben Dialog må der 

tidligst stilles diagnose efter 30 dage. Og behandlingen er netværksmøderne. Der kan gives sovemedicin o. 

lign. ellers er det omsorg, ro og tryghedsskabende samvær, som tæller. Det femte af Åben Dialogs syv 

principper kan passende tilføjes her, nemlig tolerance over for usikkerhed. Når den fagprofessionelle 

samarbejder med et menneske i krise kræver det en tæt relation. Og det handler om at kunne holde ud at 

være sammen med den sygdomsramte og tåle hans smerte. Den fagprofessionelle skal vise tolerance over 

for egen usikkerhed i disse første uger, og ikke gribe til umiddelbare medicinske løsninger.  

 

En tidlig indsats forebygger tab af netværk  

Åben Dialogs andet princip er, at det sociale netværk involveres. Almindeligvis har mennesker seks-syv 

netværk i sit liv. Familie, kolleger, forening, venner, interessegruppe, naboer o. lign. Når et menneske 

rammes af psykisk sygdom vil antallet af netværk efter kort tid reduceres til et eller to. I Åben Dialog mener 

man, at hvis de professionelle ikke møder den sygdomsramte i hans eller hendes netværk er det et svigt. 

Måske er det ikke muligt umiddelbart at tale sammen om netværket, fordi det ofte er forbundet med 

mange forskellige oplevelser af misforståelse. Og det kan være svært at finde frem til et selvvalgt netværk 

at invitere; men den fagprofessionelle skal finde vej og vide, at en eller anden kontakt til dele af et netværk 

er afgørende for den sygdomsramtes heling.  



Samtalerne i netværket har fokus på den umiddelbare virkelighed i hverdagen, og den sygdomsramte finder 

sammen med den fagprofessionelle sin rolle og position i netværksmøderne. Det er vigtigt at skabe tryghed 

i selve mødet og igangsætte en proces, som giver mening. Efterhånden bliver der formet meningsgivende 

fortællinger, fx om det som driver os til at stå op, gøre ting og måske trives. Og gruppen finder sprog og 

begreber som styrker identitet og perspektiv. Åben Dialogs tredje princip er fleksibilitet og bevægelighed, 

som betyder, at de fagprofessionelle er fleksible både i forhold til aftale om mødesteder og tidspunkter. 

Udgangspunktet er, at samtalerne bliver holdt i de omgivelser, som skaber bedst tryghed for både den 

sygdomsramte og dem som deltager fra netværket.   

   

Netværksmøderne er dialogorienterede 

I Åben Dialog er fokus, som navnet siger, på dialogen. Alt for ofte bliver samtaler mellem mennesker 

monologiske, hvor den ene fortæller den anden, hvordan man kan opfatte en problematik. At være i dialog 

med hinanden er derimod at være lyttende og undersøgende i forhold til hinandens udsagn og liv. Ambiti-

onen med netværksmøderne er, at skabe dialog mellem personerne i netværket, fordi vejen til forandring 

ligger i dialogen. Når det lykkes at skabe dialog, vil man opleve samtaler, hvor nye og andre måder at se, 

høre og fornemme og forstå hinanden på dukker op. Åben Dialogs syvende princip er at være dialogorien-

teret. I dialogiske dialoger bliver alle hørt og respekteret og alles udsagn bliver inkluderet. Ingen har patent 

på sandheden, og i dialogen er der plads til flere forskellige udsagn. De fagprofessionelle, mødelederen og 

reflektøren, forsøger at fange netværkets sprogtone, og de er undrende og undersøgende i forhold til del-

tagernes udsagn og tanker. Hensigten med nedværksmødet i Åben Dialog er at skabe fælles forståelse, 

skabe mere sprog og opdage nye perspektiver og muligheder. Alt sammen for at hele eller opløse det 

psykiatriske problem, som er opstået og hvor den sygdomsramte blev symptombæreren.  

 

Personen træder ind foran systemet 

Vi har brug for en ny form for koordinering i og på tværes af de psykiatriske afsnit og tilbud. Og der sker for 

mange skift for den sygdomsramte gennem et behandlingsforløb. Med aktiv inddragelse af den sygdoms-

ramte og hans eller hende sociale netværk forebygger Åben Dialog en del indlæggelser og genindlæggelser. 

Behandlingsarbejdet er behovstilpasset og sagsspecifik. Med netværksmøder i hjemmemiljøet og med 

mindst en gennemgående fagprofessionel undgår den sygdomsramte de forskellige skift mellem afdelinger 

og klinikker. Og der bliver ikke holdt møder og truffet beslutninger uden at den sygdomsramte deltager.   

 

I dag anvendes Åben Dialog mere bredt i både psykiatri og det sociale arbejde  

Behandlingsmodellen Åben Dialog blev oprindelig udviklet i arbejdet med unge skizofreniramte. Efter-

hånden har man udvidet målgruppen til også at omfatte andre med psykiske belastninger som bipolar 

lidelse og depression. I det sociale familiebehandlingsarbejde bliver Åben Dialog anvendt, hvor der er 

opstået den særligt fastlåste forståelse, at én i familien er selve problemet. I stedet kan man med Åben 

Dialog betragte symptombæreren, som den der viser, at samspillet mellem relationerne er belastet og  

tyndslidt. 
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Fem års resultater for debuterende 

psykotiske patienter i Vest Lapland 

behandlet med Åben Dialog (2006) 
Kild: Seikkula. Psychotherapy Research 16 (2006) 214-28 

Patienter – antal 75 

Skizofreni – antal 30 

Andre psykotiske lidelser – antal 45 

Antipsykotika 

Aldrig behandlet med antipsykotika – 67% 

Periodisk brug gennem de fem år – 33% 

Vedvarende brug gennem de fem år – 20% 

Psykotiske symptomer 

Ingen tilbagefald i de fem år – 67% 

Asymptomatisk ved femårs opfølgning – 79% 

Funktion efter fem år 

I arbejde eller under uddannelse – 73% 

Arbejdsløs – 7% 

På overførselsindkomst – 20%  

 
Citat Seikkula: ”Jeg er sikker på ideen Åben Dialog. 
Der er patienter, som måske nok lever på en ret 
speciel måde, og de har muligvis psykotiske ideer, 
men de kan stadigvæk holde fast i et aktivt liv. Men 
hvis de medicineres, taber de på grund af medicinens 
bedøvende effekt dette ’livsgreb’, som er så vigtigt. De 
bliver passive, og tager sig ikke længere af sig selv”   

 

Bodils begrundelse for oplægget. 

Åben Dialog som 

behandlingsmodel i psykiatrien.  
 

Jeg har mange års erfaring som socialrådgiver 

og familiebehandler. Min efteruddannelse er 

inden for behandlingsformer, som har fokus på 

det enkelte menneske i fællesskabet. Og med 

opmærksomhed på kontekstens betydning. 

(Specialviden i Systemisk familieterapi, Narra-

tiv Praksis, Mentalisering og Neuro-affektiv 

psykoterapi). Mine ansættelser har været både 

i kommune og amt. 16 år som selvstændig og 

senest en større opgave ved Psykiatrien i Re-

gion Nordjylland, hvor hovedfokus var at intro-

ducere Åben Dialog til afdelinger i den regio-

nale behandlingspsykiatri og den kommunale 

socialpsykiatri. Denne opgave med 15 kursus-

forløb over 1½ år, betød, at jeg igen fik kontakt 

med både tænkning og behandlingstilgang ved 

Åben Dialog. Introduceret første gang i DK i 

sluthalvfemserne. 

Det meste af mit arbejde som socialrådgiver 

har været i det sociale område og med fokus 

på børn og familier. Under opgaven ved Psykia-

trien i Nordjylland blev det meget tydeligt for 

mig hvor stort sammenfald, der er mellem de 

borgere, som søger støtte i den social sektor 

og i psykiatrien. Og det blev tydeligt, at den 

stærke tradition med familieterapi og net-

værksinddragelse i det sociale familiebehand-

lingsarbejde er næsten ukendt i behandlings-

psykiatrien. I disse år inviterer Åben Dialog den 

sociale og netværksbaserede behandlingsform 

inden for i psykiatrien. Og her oplever jeg et 

stort udviklingspotentiale. Det er netop min 

hovedbegrundelse for oplægget i Sundheds-

gruppen. Samtidig ser jeg, at vi med Åben 

dialog kan forbinde de tre områder i den 

psykiatriske behandling med hinanden, nemlig 

familielægen, behandlingspsykiatrien og so-

cialpsykiatrien. 

Åben Dialog – De 7 principper 

Jaakko Seikkula 
 

1. Hurtig indsats, inden for 24 timer 

2. Det sociale netværk involveres 

3. Fleksibilitet og bevægelighed 

4. Det fagprofessionelle ansvar 

5. Psykologisk kontinuitet 

6. Tolerance over for usikkerhed 

7. Dialogorientering 

 

Billedet er fra Sindets Dag d. 10-10-2017 

Socialpsykiatrien i Aarhus demonstrerede 

Åben Dialog. Ung kvinde og hendes tidligere 

plejeforældre sammen med interviewer og 

reflektør.    
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