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I denne delen ønsker jeg å sette litt ord på hvilke tanker som dukker opp underveis i en
terapisetting, og spesielt hvordan jeg opplever den omtalte «terapeutiske alliansen». Et
annet viktig spørsmål jeg tidlig stilte meg var: Er det annerledes å være pasient og
samtidig en psykologstudent? 

Hos psykologen - del 2

Intervjuprosjektet har vært så heldig å få lov til å følge en psykologstudents bekjennelser om det å gå til
psykolog. Her er andre del - les første del her om du ikke har gjort det!

Den terapeutiske alliansen

De første timene jeg gikk til psykolog bar preg av psykologen skulle
bli kjent med meg, og at vi gjennom samtalen skulle skape det som
så fint heter den terapeutiske alliansen. Nå som jeg ser tilbake så
virker et slikt konsept litt oppkonstruert. Man kan med et enklere
begrep kalle det en distansert relasjon. Vi er i samme rom, vi er
begge mennesker, men vi er på to forskjellige planeter; jeg er på
planeten «fiks meg», psykologen er på planeten «jeg skal fikse deg
gjennom at du fikser deg selv». Og i løpet av denne prosessen skal vi
ikke gi hverandre en eneste klem. To stoler, et bord med tørkepapir
og et glass med vann, det er relasjonen vår.

Å gå i terapi er som å ha den etterlengtede samtalen du alltid
ønsket, men som du aldri fikk.

Jeg som pasient var i sentrum, og man trengte ikke høflig å komme med et kontraspørsmål på «hvordan har
du det i dag?». Likevel var det noe som skurret. Jeg opplevde at alle ben i kroppen dirret av ubehagelighet
fordi samtalen ikke fulgte normale regler. Jeg ønsket ofte da jeg fortalte om min historie at jeg kunne gråte,
men jeg klarte ikke å få meg til det. Årsaken ligger nok mest i at jeg kun gråter når den som lytter kan gi
meg en god, varm og kjærlig klem etterpå. Den klemmen sier mer enn tusen ord. Men hos psykologen er det
andre regler for den gode samtalen, den følger psykologiens regler og myter. Jeg kan si mye om dette falske
forholdet, men nå etter å ha gått i terapi noen måneder så har jeg akseptert reglene. Spørsmålet er om en
slik unaturlig avstand mellom pasient og psykolog er hensiktsmessig? Jeg skal la empirien svare på dette
heller enn mine personlige erfaringer.

Et problem som tidlig ble aktuelt for meg var at jeg følte meg misforstått og undervurdert som person og
ikke minst psykologstudent. Med snart 3 år inn i psykologiens verden så følte jeg at min kunnskap
«avslørte» mange av psykologens triks. De såkalte tankeeksperimentene irriterte meg grenseløst, og jeg
tenkte at «hva er dette for en tulling som prøver å lure meg inn i slik kognitiv svada?». Jeg ønsket å få
spesialbehandling som psykologstudent, for psykologen måtte da forstå at med min innsikt så kom ikke slike
«enkle» knep til å ha noen virkning. Etter noen timer så konfronterte jeg faktisk psykologen med denne
problemstillingen. Jeg var på nippet til å kaste inn håndkle, men med litt overtalelse valgte jeg heller å være
ærlig om mine tanker. Og her er overraskelsen; ærlighet hjelper, og det i stor grad. Jeg fikk som svar at selv
om du har all verdens av psykologisk kunnskap så er du like lettlurt som alle andre, og jeg tror faktisk det
ligger en liten sannhet i det.

Lærdom 1: Ikke tro at terapi ikke hjelper bare fordi du forstår hvilken retning psykologen trekker
tankene dine.

Tredje innlegg kommer om noen uker - følg med!
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Kommende arrangementer

Fant ingen arrangementer.

Kategorier

Nyheter

Fagdag erfaringer

Fagdag

Informasjon

Psykolosjen på Twitter

Her kommer Tweets

Følg oss:

Kontaktinfo & kontaktskjema

Login for styremedlemmer

Tilbakemeldinger?

Losjen vil gjerne høre fra deg hvis du er fornøyd, misfornøyd eller
har forslag til noe vi kan arrangere - send oss en mail på
psykolosjen@gmail.com!
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Trykk her for flere intervjuer med ferdig utdannede psykologer!
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