
Intensiv Dynamisk Parterapi

”IDP – hvad er nu det for noget?”

Intensiv Dynamisk Parterapi (IDP) er en psykodynamisk terapeutisk metode, som forener 
elementer af systemisk terapi og Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) samt elementer fra
andre terapeutiske metoder. Vi har nu anvendt metoden i vores praksis i et par år, og vores 
erfaring er, at årsagen til langt de leste problemer i parforhold er tilknytningsmæssige 
relationelle forstyrrelser hos den ene eller ofte begge parter. Og da parforholdet aktiverer 
problemer, som oftest er grundlagt i den enkelte partners barndom eller ungdom, er det 
nærliggende at arbejde med disse ’gamle’ traumer, så de ikke fortsat kommer ’i vejen’ i 
parforholdet.

Vi lærer hele tiden nye aspekter af de par, vi møder og hjælper, og udvikler fortsat metoden.
Nedenstående gennemgang af det teoretiske grundlag, den praktiske opbygning/udførsel og 
en case skal derfor ses i lyset af denne gensidige foranderlige proces, der løbende sker mellem 
os som terapeuter og de par, vi møder.

Grundlaget – Intensiv Dynamisk Parterapi
Vi har udviklet Intensiv Dynamisk Parterapi med udgangspunkt i TIF (Terapia 
Intergenerazioale Famigliare / Intergenerational Family Therapy) som er udviklet af Leone 
Baruh, en italiensk psykolog og psykoterapeut, der er uddannet i Milano-skolens systemiske 
terapi og siden har specialiseret sig i ISTDP.

Systemisk psykoterapi - Milanoskolen

Systemisk psykoterapi er en psykoterapeutisk retning, der beskæftiger sig med behandling af 
dysfungerende grupper, som fx familier eller skoleklasser. 
Grundantagelsen er, at gruppen normalt udgør et system i balance, samt at alle medlemmerne 
har en funktion i opretholdelse af denne. Hvis et gruppemedlem ændrer adfærd og dermed får
en anden rolle i gruppen, vil det påvirke hele gruppen, der vil forsøge at genoprette den 
forstyrrede balance ved fx at presse det pågældende gruppemedlem tilbage i sin gamle rolle.
Ændringer af systemet gennem terapeutiske interventioner kan ændre medlemmernes 
indbyrdes roller og adfærd og dermed skabe forandringer hos det enkelte medlem (Burnham, 
1989). 
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ISTDP – Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Intensiv Dynamisk Psykoterapi er en psykodynamisk metode udviklet af Habib Davanloo, som 
ved at observere og analysere ilm- og videooptagelser af et stort antal terapeutiske sessioner 
fandt frem til, hvilke terapeutiske handlinger, der var virksomme og hvilke ikke. Han udviklede
på dette grundlag en metode til at bevidstgøre ubevidste og fortrængte følelser og derved 
muliggøre, at disse kan gennemarbejdes og således ikke længere forstyrre klientens nutidige 
relationer.
Hans forskning og de udviklede teknikker kunne i starten kun anvendes til bestemte 
personlighedsstrukturer, og er siden videreudviklet til at kunne anvendes til et meget bredere 
spektrum af personlighedsstrukturer.
I dag behandles klienter effektivt fra lav-resistente til høj-resistente over resistente med 
repression til fragile med metoden.
ISTDP læres gennem videreuddannelse ovenpå en MPF uddannelse, kandidat i psykologi eller 
specialistuddannelse i psykiatri og tager 3 år plus løbende videreuddannelse og supervision 
(Davanloo, 1978,1990,1992).

Metapsykologi af underbevidstheden

Det teoretiske fundament for Habib Davanloo’s metode er psykoanalysen især Freud’s anden 
angst teori samtidig med, at metoden og den senere udvikling af metoden også er stærkt 
inspireret af objekrelationsteorien, tilknytningsteorien, gestaltterapien samt den kognitive 
terapi og nyere hjerneforskning.
Metoden tager udgangspunkt i, at tilknytningstraumer er forårsaget af, at alle børn som 
udgangspunkt er biologisk og psykologisk disponerede til at knytte sig og være sammen med 
alle følelser fra fødslen. Men at på grund af forældre eller omsorgspersoner ikke er hundrede 
procent disponible for disse følelser - nogle mere end andre. Måske pga. fravær, psykisk 
sygdom, død, misbrug eller egne tilknytningsforstyrrelser vil det føre til, at barnet føler 
smerte/sorg, raseri, skyld. Og hvis der ikke sker en reparation sammen med barnet, vil 
følelserne efterhånden blive omdannet til angst og forsvar, når de aktiveres inde i barnet. 
Noget der tidligt og/eller senere i livet kan komme til udtryk ved depression, somatiske 
symptomer, problemer med intimitet, forskellige personlighedsforstyrrelser eller misbrugs- 
og voldsproblematikker a hængig af, hvor tidligt traumerne er påført barnet og dermed 
angstens og forsvarets styrke og form (Coughlin, 2017 / Malan&Coughlin, 2006 / 
Frederickson 2013). 
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Allan Abbass illustrerer det således:

Figur 1: Tilknytningstraumernes udvikling
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Centrale begreber i ISTDP: Kon likttrekanten, persontrekanten og det 
psykopatologiske spektrum.

Kon likttrekanten, persontrekanten og det psykopatologiske spektrum er centrale begreber i 
ISTDP, da de hjælper til med at organisere terapien, og hvordan vi som terapeuter skal forstå 
klientens problem og intervenere moment-til-moment sammen med klienten (se Figur 2 og 
3).

Den venstre trekant illustrerer, hvordan ubevidste (fortrængte) følelser udløser angst, typisk 
som konsekvens af følelsen. Angst er ubehagelig, og derfor anvendes forsvar til at a laste / 
undgå oplevelsen af angsten.
Den højre trekant viser, hvordan det terapeutiske arbejde oftest starter i nutidige relationer 
(”Kan du give et nyligt eksempel på dit problem?”). Undervejs kan der opstå følelser mod 
terapeuten (”Jeg bliver irriteret på dig nu”), og under gennemarbejdningen af disse kan der 
dukke fortidige relationer op (”Jeg husker, at min Far ...”).

I ISTDP arbejdes der ud fra at der skal være tre følelsesmæssige komponenter tilstede, for at 
klienten er i kontakt med følelsen, ligesom der hele tiden holdes øje med og arbejdes ud fra, 
hvor klientens angst kanaliseres hen og hvilke forsvar, der aktiveres og om det sker i 
overføringen, i forhold til nutidige relationer, eller om der dukker fortidige relationer op 
(Abbass 2015).
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Andre metoder

I arbejdet med par integrerer vi også andre metoder, hvor det er relevant. Blandt andet fra 
differentieringsfokuseret psykoterapi og imago terapi (Schnarch 2009 / Hendrix 1988).
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Intensiv Dynamisk Parterapi i praksis

IDP forløber over nogle måneder med i alt otte klientsessioner og mindst ire 
terapeutkonferencer. Den indledende og den afsluttende session er med begge partnere og to 
terapeuter. Imellem disse sessioner mødes partnerne enkeltvis tre gange med hver sin 
terapeut med ca. en måneds mellemrum. Alle sessioner optages på video mhp., at 
terapeuterne kan analysere og supervisere sessionerne. Videoerne stilles også til rådighed for 
parret, som kan vælge at se dem sammen eller alene. 

I den indledende session undersøges parrets problemer, motivation og mål, praktiske forhold 
og historie. Parrets grundproblemer og kommunikationsformer registreres, ligesom parternes
personlighedsstrukturer fastlægges. Normalt indgår forespørgsler på følelser i første session 
ligesom i ISTDP’s prøveterapi. Endelig aftales praktiske detaljer om det videre forløb såsom 
hvilken terapeut, der skal samarbejde med hvilken part.

Efter den indledende session taler de to terapeuter (T1 og T2) sammen om deres 
observationer og hypoteser. Dette er ikke usædvanligt efter en session, hvor begge terapeuter 
har deltaget. Det usædvanlige er, at disse samtaler gentages efter deres individuelle sessioner, 
hvilket parret allerede inden opstarten af forløbet bliver orienteres om og erklærer sig 
indforståede med. Det er et nødvendigt element i IDP for at forstærke den systemiske effekt i 
forløbet: at små ændringer i den ene part medfører ændringer i parrets måde at relatere på og
dermed ændringer i den anden part.
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Herefter gennemføres tre individuelle ISTDP-sessioner med hver part og en terapeut, hvor de 
historiske, traumatisk blokerede (ubevidste) følelser, som forstyrrer parrelationen, 
synliggøres og bearbejdes. Projektioner afvæbnes, historiske personer adskilles fra partneren,
og fortrængte følelser bevidstgøres og bearbejdes. Dette er klassisk ISTDP-arbejde. Mellem 
sessionerne oplever parret typisk, at de begge forandrer sig og forandrer deres opfattelse af 
hinanden og af deres måder at reagere på. 

Mellem sessionerne taler de to terapeuter igen sammen og udveksler observationer og 
hypoteser, ligesom de bearbejder overføringer og modoverføringer og de følelser, som de på 
vegne af deres klient måtte have fået mod parrets anden part (Burke&Tansey 1989).

Når de individuelle ISTDP-sessioner er fuldført, mødes alle ire i den afsluttende fællessession.
Her beskriver parret de forandringer, de har oplevet. Der etableres en fælles forståelse af 
parrets tidligere problemer og disses årsager. I nogle tilfælde ønsker den ene eller begge 
parter yderligere individuelle ISTDP-sessioner, ligesom lere fællessessioner kan forekomme. I
andre tilfælde afsluttes forløbet efter de otte aftalte sessioner.

Case: ”Du er problemet, jeg har ingen problemer”

Indledende a klarende fælles session
Erik og Birthe kommer kørende sammen til første samtale, selvom de lyttede fra hinanden for
fem måneder siden og har indsendt separationspapirerne for en måned siden. Stemningen er 
anspændt imellem dem, og Birthe virker vred på Erik. 

Til spørgsmålet om, hvad der er problematisk imellem dem, og hvad de ønsker hjælp med, 
starter Erik med at fortælle, at han i den sidste måneds tid efter beslutningen om separationen
fra Birthe har fundet frem til, hvor meget hun betyder for ham, og at han gerne vil 
parforholdet. Erik virker anspændt og nervøs, og da det bliver italesat, sukker han dybt, men 
har svært ved helt at mærke sine følelser i forhold til det, han siger. Erik har mest øjenkontakt 
med os og kigger nervøst ud af øjenkrogen over på Birthe og bliver stille. 

Birthe kigger vredt på ham og siger stille, at det er lidt sent at inde ud af det. Hun vil fortsat 
separeres, og hun synes, at hun helt har mistet sig selv i parforholdet. Birthe får tårer i øjnene, 
da hun siger det, og fortsætter, at hun længe er gået over sin grænse og er blevet til en, hun 
ikke bryder sig om. Adspurgt fortæller hun, at hun ikke ved, hvad hun vil, ud over at hun har 
brug for at få kontakten til sig selv tilbage ved at fysisk adskille sig fra Erik. Birthe fortæller, at 
det sidste års tid har været meget stressende for hende med mange kon likter imellem dem, 
som er blevet tiltagende voldsomme. Birthe kigger ned og virker skamfuld, da hun siger det, 
og da det italesættes, fortæller hun om det sidste skænderi imellem dem for lidt over en 
måned siden, hvor de begge råbte og skreg af hinanden, og Erik skubbede hende så voldsomt, 
at hun faldt og slog sit ben, hvilket deres barn overværede. Birthe begynder at græde samtidig 
med, at hun ryster let i hele kroppen, og da det bliver italesat, sukker hun dybt og siger, at hun 
både mærker skyld og rigtigt meget vrede imod Erik.

Erik sidder tavs, og da det italesættes, fortæller han, at det hele startede med, at Birthe afviste 
ham, og han derfor låste sig ind i hendes lejlighed, fordi han var ked af det, men at det endte 
med, at de råbte og skreg af hinanden, og han skubbede hende. Erik er meget stille i kroppen, 
da han fortæller det, og da der spørges ind til, hvad han kommer i kontakt med 
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følelsesmæssigt, siger han, at han tit oplever sig kritiseret af Birthe, når hun siger, hvad hun 
har brug for og ikke brug for, og at han oplever sig afvist. Erik har svært ved at mærke de 
komplekse følelser, det vækker i ham. Det virker umiddelbart, som om han ikke helt oplever 
eller forstår, at han har gjort noget galt ved at skubbe Birthe, hvilket italesættes, men det 
medfører heller ikke en følelsesmæssig reaktion.

Terapeuterne konfererer
Vores udfordring i forhold til parret er at støtte Birthe i hendes afgrænsning i forhold til Erik 
og med at inde frem til, hvad hun gerne vil, samtidig med at fordybe hende følelsesmæssigt i 
forhold til det, der er foregået imellem dem. Dvs. komme bag det defensive, udadreagerende, 
verbale og fysisk voldelige forsvar, parret har benyttet, og få fat i de komplekse blandede 
følelser i forhold til Erik. Det samme gælder for Erik, men her vil fokus mere være, at han 
motiveres til at se sin indre andel i det, der er foregået imellem dem samtidig med, at han 
fordybes følelsesmæssigt.

Birthe virker umiddelbart tilgængelig følelsesmæssigt. Angsten er i tværstribet muskulatur og 
viser sig ikke som glat eller kognitiv perceptionel angst, som vi af erfaring ved, at den ellers 
som hovedregel gør, når forsvaret er mere regressivt.

Erik fremtræder medium til høj-resistent og stærkt intellektualiserende. Han virker 
umiddelbart motiveret for at arbejde med et indre fokus (”Jeg vil gerne udlevere (levere, åbne)
mig.”). Han har enkelte suk, hvilket antyder, at angst er tværstribet, og at han ikke er massivt 
højresistent. Han giver indtryk af at have vrede i front. Opsplitningen af følelser inde i dem og 
imellem dem skal måske mere ses som et taktisk forsvar end et regressivt forsvar. Det bliver 
vores overordnede mål og fokus i de individuelle samtaler.

Individuel session 1 med Birthe
Birthe ser meget anspændt ud og kigger væk, men sukker dybt, da det bliver italesat, og 
øjenkontakten etableres. Hun fortæller, at hun får det bedre og bedre og ligeså stille genvinder
glæden og energien. Birthe ser ked ud af det, da hun siger det, og da det italesættes, siger hun, 
at det også er smertefuldt at mærke. At det har haft så store konsekvenser for hende, Erik og 
børnene, at de ikke har kunnet få det til at fungere. Birthe græder stille og siger, at hun er 
blevet en udgave af sig selv, som hun ikke bryder sig om. Hun synes ikke, der ikke er plads til 
hende i forholdet, og hun oplever ofte, når hun giver udtryk for, hvad hun gerne vil og godt kan
lide i deres forhold, at Erik reagerer med vrede og afvisning, og hvor hun så også bliver vred 
og reagerer enten med afvisning eller bliver udadreagrende verbalt voldeligt. Birthe ser 
opgivende og angst ud, da hun siger det, og da det italesættes, sukker hun dybt og fortæller, at 
han ikke ser hende og kun er optaget af sig selv, og det gør hende vred og ked af det. Vi 
arbejder os ind i episoden med fysisk vold imellem dem, og Birthe kommer i kontakt med et 
stort raseri, men også en stor smerte, og hun bryder hulkende sammen og får lyst til både at 
tage sig af Erik og sig selv. 

Efter lere minutters forløsning siger hun, at kontakten til Erik minder hende om den kontakt, 
hun havde til sine forældre, hvor hun var udsat for omfattende neglekt, og at hun har brug for 
at afgrænse sig i forhold til Erik i form af et tidspunkt og rum for kontakt, så hun kan 
bibeholde kontakten til sig selv og tage sig af sig selv. Give sig selv omsorg og kærlighed, som 
hun ikke har gjort i lang tid.
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Individuel session 1 med Erik
Erik fortæller, at han går i anden terapi: meditation (distancering fra processen). Som barn var
Erik ensom og meget usikker over for andre mennesker, suttede på tommel inger og 
stammede, hvilket han stadig gør, når han overmandes af følelser. Der var ingen, der støttede 
ham som barn. Eriks far var oftest fraværende, og da han en enkelt gang, da Erik var ca. seks, 
var nærværende på en ferie, gav han Erik en lussing for at gå for langsomt på grund af dårlige 
støvler. Eriks mor nedprioriterede ham, ligesom han var i klemme mellem en store- og 
lillebror. Erik besluttede sig derfor tidligt i puberteten for at klare sig selv.

Vi ser på afvisninger i forholdet. Når Erik afvises, reagerer han uhensigtsmæssigt – 
udadreagerende eller går væk. Vi arbejder med Eriks forsvar og de mekanismer, der træder i 
spil, når han afvises.

Terapeuterne konfererer
Erik er højresistent og mener ikke selv, at han har nogen personlige problemer. Han mener at 
have god tilgang til sine følelser, men oplevelsen af følelser fremstår kun intellektuelt, ikke 
kropsligt og impulsmæssigt, enkelte gange med acting out. 

Birthe derimod har let adgang til sig selv følelsesmæssigt og fremstår som værende moderat 
resistent, da hun efter få interventioner har adgang til komplekse følelser uden at blive 
overvældet af angsten. Angsten er primært i tværstribet muskulatur. Birthes historik med 
omfattende tilknytningstraumer i form af neglect, som også viser sig i dybden af hendes 
følelser (kombinationen af primitiv, sadistisk, voldeligt raseri/stor smerte/skyld), fortæller os 
imidlertid, at placeringen på det psykopatologiske spektrum har været mere fragil på et 
tidspunkt, men at hendes individuelle terapeutiske arbejde har medført, at hendes kapacitet 
er blevet væsentligt større, og hun nu kan placeres som værende moderat resistent, men med 
rod i det fragile.

Vores overordnede mål er fortsat at støtte Birthe i hendes afgræsning i forhold til at inde ud 
af, hvad hun vil, gennem fordybelse af sig selv på det følelsesmæssige plan. I forhold til Erik 
arbejdes der fortsat på, at han motiveres til at se sin indre andel i det, der foregår imellem 
dem, samtidig med at han også fordybes følelsesmæssigt bag sine massive forsvar.

Individuel session 2 med Birthe
Birthe starter med at fortælle, at hun har besluttet, at det er de initivt slut med Erik. 
Beslutningen kommer efter en nylig episode, hvor Erik ikke ville hilse på hende og virkede 
vred og afvisende. Hun søgte lere gange forgæves at få øjenkontakt med ham og hilse på ham, 
og hun tror, det handler om, at hun har italesat sit ønske om begrænset kontakt og har sagt nej
til lere forslag fra ham om mere kontakt. Birthe ser vred og ked ud af det, da hun siger det, og 
da det italesættes, sukker hun dybt og kommer i kontakt med et stort raseri i forhold til Erik, 
der hurtigt a løses af en stor smerte, sorg, hvor hun bryder hulkende sammen og mærker en 
stor kærlighed og taknemmelighed i forhold til Erik og den kærlighed, de har haft sammen. 
Birthe fortæller, at Erik er den første, hun rigtigt har givet sig hen til. Hun fortæller skiftevis 
om alt det, hun er taknemmelig for, samtidig med at hun mærker smerten og også alt det 
svære og hårde imellem dem, især i det sidste års tid. Birthe virker adskilt i processen. Det 
sker gentagne gange igennem hele sessionen med god effekt for Birthe. 

Sessionen afsluttes med, at Birthe er i tvivl om, hvornår og hvordan hun vil sige det til Erik, at 
det er slut mellem dem. Der arbejdes med den taktiske projektion i forhold til at tage ansvar 
og ikke ansvar for de følelser, det vil vække i Erik at få beskeden. Birthe inder frem til, at det i 
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bund og grund handler om, at hun ængstes for, om hun kan bibeholde kontakten til sig selv på 
det følelsesmæssige plan og holde sig adskilt igennem hele samtalen med Erik, ligesom det er 
sket i dag. Vi aftaler derfor, at Birthe inder frem til, hvad der er bedst for hende – om samtalen
med Erik skal inde sted før den afsluttende session, eller om hun venter med at fortælle det til
den afsluttende session, hvor vi er samlet alle ire.

Individuel session 2 med Erik
Erik er ved sessionens start fast overbevist om, at relationen igen kan og vil blive, som den var 
i den forelskede startfase. Dette virker urealistisk, vurderet ud fra hvad han fortæller om 
virkeligheden i deres relation: at de ikke længere bor sammen, og at Birthe har anmodet om 
skilsmisse og har afvist forsøg på nærhed.

Vi arbejder med drømmen om deres fortsatte forhold. Erik er kommet langt videre i sin 
erkendelse af forholdets endeligt, men har svært ved at udholde den medfølgende smerte. Vi 
arbejder med hans forsvar mod at mærke smerten. Hans grundforsvar mod ubehagelige 
følelser er at gøre sig følelsesløs. Vi arbejder også videre med Eriks reaktion på afvisning: Gem
vreden og træk dig – et mønster han lærte tidligt. Og vi arbejder med realiteten: At Birthe ikke 
vil være sammen med ham, og hans besvær ved at have afgivet et løfte i kirken om at være 
sammen resten af livet.

Erik bruger et so istikeret defensivt, udadreagerende, verbalt og voldeligt forsvar mod at 
arbejde med sin andel af deres problemer: Han havde læst en bog om fragilitet og mener 
derudfra at kunne fastslå, at problemerne skyldes, at Birthe passer på denne beskrivelse.

Terapeuterne konfererer
Efter Birthes beslutning om skilsmisse er vores fortsatte mål at støtte op om dette og fordybe 
hende følelsesmæssigt, men nu med fokus på følelsesmæssigt at afslutte forholdet, især fordi 
vi kan se, at der ikke rigtigt sker udvikling i forhold til Erik. Han er meget fastlåst i sine forsvar 
og mener stadigvæk, at han ikke har problemer, og at Birthe er problemet i deres forhold. 

I forhold til Erik er målet fortsat at arbejde på at fordybe ham følelsesmæssigt til trods for, at 
han fortsat ikke er motiveret til at se sin indre andel i det, der er foregået og foregår imellem 
dem. Vi er lidt udfordrede af ikke at vide, om Birthe vil orientere Erik om forholdets afslutning
og sit ønske om skilsmisse inden tredje session med ham, så der kan arbejdes mere 
fordybende med de forsvar eller følelser, det vækker. Vi beslutter derfor at sende dem en 
fælles mail til med datoer på de individuelle sessioner og den sidste fællessession, for på den 
måde at give Birthe mulighed for at tale med Erik inden sidste individuelle session, hvis hun 
ønsker det.

Vi bruger også lidt tid på at afgifte os selv ved at være sammen om de modoverføringer, det 
vækker, at især Erik bruger det mere so istikerede, raf inerede forsvar mod at arbejde med sin
andel af problemerne ved at diagnosticere Birthe som fragil. Det hjælper i forhold til at se 
mere klart, hvad han gør. Han hænger fast i, hvordan det for ham har været i starten af deres 
forhold. Ikke så meget, hvordan det er nu. Og at han ikke rigtigt kommer videre, så længe han 
afviser at se på sin andel af problemerne og de komplekse følelser, det vækker i ham. Han vil 
forblive i opsplitningen af følelserne i forhold til Birthe.
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Individuel session 3 med Birthe
Birthe starter med at fortælle, at hun har talt med Erik om, at hun ikke vil mere, og forholdet 
er slut. Hun fortæller, at hun startede med at sige, at det er hende, der har ”kastet håndklædet i
ringen”, og det står hun ved, men at hun også står ved alle de gode minder i deres forhold og 
det, de har haft sammen, og at hun ikke ville være det foruden. Birthe snakker hurtigt og 
virker noget hektisk, og da det bliver italesat, får hun tårer i øjnene, sukker dybt og siger, at 
først blev Erik meget stille, men så blev han vred og sagde, at han ville ønske, de havde 
afsluttet længe før. Adspurgt siger Birthe, at det gør hende vred, men også sorgfuld, samtidig 
med, at det også ”vækker glæde og lettelse”, at hun formåede at holde fast i sig selv, sine 
følelser og adskillelsen fra Erik i samtalen, og at hun sagde højt: ”Det må du godt mene. Jeg 
mener noget andet”. Birthe smiler, samtidig med at tårerne løber ned af kinderne, og hun 
kommer i kontakt med en dyb smerte over, at det nu er slut, samtidig som det føles rigtigt, og 
hun mærker igen en strøm af taknemmelighed i forhold til Erik og de gode minder, de trods alt
har haft sammen. Birthe fortæller, at det er længe siden, at hun har haft det så godt, og at det 
også er uvant og chokerende for hende. 

Vi snakker til slut om, at hun godt kunne tænke sig, at der bliver taget fat i, hvordan rammerne
skal være, når de mødes, og det aftales, hun kan tage det op i den sidste fælles session.

Individuel session 3 med Erik
De har nu begge underskrevet skilsmissepapirerne, og Erik er så småt i ny parrelation. Han er 
stadig vred på Birthe, men da jeg presser for følelser, bliver han irriteret og distancerende over
for mig og intellektualiserer stærkt. Et par gange laver jeg små head-on kollisioner (en særlig 
teknik, som kan anvendes i forhold til højresistente klienter), men uden gennembrud. Jeg 
arbejder længe hårdt på at få motivation og ønske om forandring frem, men på et tidspunkt 
opgiver jeg min plan og følger low, hvilket forandrer processen – han bliver mere positiv og 
medarbejdende. Han er stadig meget opsat på, at Birthe skal forstå ham. Dette arbejder vi en 
del med – ud fra at det er en a hængighed, han har af Birthe.

Erik er ikke sikker på, at han ønsker at komme til den afsluttende to-timers session.

Terapeuterne konfererer
Birthe er et godt sted og er godt i gang med at afslutte parforholdet følelsesmæssigt. 
Opsplitningen af følelser i forhold til Erik er opløst, samtidig med at hun er bevidst om, at det 
fortsat er vigtigt for hende at arbejde videre med sin sårbarhed i forhold til afvisning, så hun 
undgår det defensive, udadreagerende, verbalt voldelige forsvar og dermed opsplitningen af 
følelser, som hun kan gøre brug af ved følelsesmæssigt pres. Vi ser stadigvæk forsvaret som 
værende mere taktisk på grund af hendes ego-kapacitet og der, hvor hun er i dag på det 
psykopatologiske spektrum.

Erik ønsker ikke at arbejde med sig selv i denne sammenhæng, og vi kan derfor ikke gøre 
mere for ham udover at sikre, at den afsluttende session bliver så konstruktiv som muligt.
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Afsluttende fælles session
Birthe og Erik ankommer hver for sig til den sidste fællessession. Erik virker i opposition og 
vred fra starten af sessionen, og da der bliver spurgt ind til, hvad de gerne vil have med fra 
sessionen i dag, siger han, at han er a klaret og ikke ønsker, at forholdet skal afslutte på en god 
måde. Han ønsker sig så lidt kontakt med Birthe som muligt, hvilket medvirker til, at Birthe fra
starten af sessionen kommer i kontakt med komplekse følelser i forhold til Erik. 
Raseri/smerte/taknemmelighed og kærlige følelser, som bliver udtrykt adskilt og hvilende i 
sig selv med hjælp fra os og med god effekt for Birthe. Hun mærker igen empatien i forhold til 
Erik og det valg, han har truffet. Erik bløder lidt op til sidst, specielt efter at han kommer i 
kontakt med, at han mest af alt har ønsket, at Birthe ville holde om ham, når han var afvisende
og vred. Han mærker her et splitsekund af kærlige følelser for Birthe, der dog lynhurtigt 
a løses af vrede igen. Han siger, at han, inden han tog hjemmefra, havde besluttet sig for at 
afgrænse sig og kun vise vrede. Efter ønske fra Birthe blev der til slut lavet en aftale imellem 
dem om, at de har øjenkontakt og hilser på hinanden, såfremt de har lyst til det, men at det 
ikke er noget, de er forpligtede til. Det skabte en frihed i dem begge i forhold til at gøre det, de 
inder bedst hver især lige nu. 

Det er en smertefuld, men også livgivende, afsked med dem begge.
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Konklusion

Intensiv Dynamisk Parterapi har vist sig at være en hurtig og effektiv metode til at hjælpe par 
med problemer eller i krise. Det på forhånd fastsatte omfang kan i nogle tilfælde være for kort,
og i den afsluttende session kan et fortsat forløb så aftales. Men for mange par fremtræder det 
på forhånd aftalte omfang betryggende. De starter ikke et endeløst dræn af deres konto. Dertil 
kommer, at det, at vi er to terapeuter, hvor hver part har sin egen primære terapeut, og at vi 
taler sammen undervejs, forhindrer de projektioner, som så ofte kommer i spil i parterapi med
én terapeut til to parter.

Vi har bevidst valgt at illustrere metoden med en case, som førte til skilsmisse, da den netop 
viser effektiviteten af denne metode. I mere traditionelle metoder kunne man bruge et til to år 
i parterapi, hvor der ikke rigtigt skete noget, fordi en af parterne havde en skjult dagsorden og 
manglede motivation til selvarbejde. Her fører netop differentieringen og adskillelsen mellem 
partnerne i de individuelle terapier til, at partnerne kan være helt ærlige og åbne omkring 
deres følelser og om, hvor de ser problemerne i deres parforhold, uden hensyntagen til den 
ikke-tilstedeværende part. 

I forløb, hvor udfaldet er mere ’lykkeligt’, og parret forbliver sammen, ser vi også, at netop de 
individuelle terapiers fordybelse indbyder til, at parret når ind til problemernes kerne i sig 
selv: tilknytningstraumerne og dermed det, der forstyrrer i deres parforhold. Vi oplever, at 
dette sker meget hurtigere end i den mere traditionelle parterapeutiske tilgang, hvor begge 
parter som hovedregel er til stede hele tiden. Dette hører vi ofte: blufærdigheden, frygten for 
at såre, besværet ved at arbejde i dybden, når den anden er til stede, gør, at de ikke kommer 
helt i kontakt med de mere komplekse følelser, som ikke altid er så pæne og tilladte at 
udtrykke.

Dermed ikke sagt, at metoden og tilgangen er uden udfordringer. Men det, at formen og 
forløbet er fastlagt og betalt på forhånd, motiverer parterne til at gennemføre det og få det 
bedst mulige udbytte for dem og deres parforhold.

Betina Søbirk Svane er cand.mag. i psykologi, certi iceret psykoterapeut MPF uddannet fra 
Institut for Gestaltanalyse og videreuddannet i ISTDP hos bl.a. Robert Neborsky, Patricia 
Coughlin, Allan Abbass og Joel Town. Over 11 års erfaring som psykoterapeut i fængsler, 
kommuner og private organisationer. Egen praksis siden 2014 i Abyhøj.

Harald Villemoes er certi iceret psykoterapeut MPF uddannet fra Institut for Gestaltanalyse i 
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