
 

 

Et meget mere vidtrækkende perspektiv på det systemiskes 

eksistensberettigelse i børne- og ungdomspsykiatrien 

Af: Søren Hertz, Børne- og ungdomspsykiater, Hillerød. hertz@metalog.dk 

 

Tak til Lennart Lorås for at rejse spørgsmålet om forholdet mellem systemteori og psykiatri i 

Fokus på Familien 2/2016 i artiklen: ”Systemisk familieterapi og Helsedirektoratets krav 

innen barne- og ungdomspsykiatrien i Norge”. Jeg vil samtidig med min titel pointere, at 

Lennart Lorås efter min mening ”skyder1 det systemiske i foden”. 

Lennart Lorås fremhæver i sin artikel, at ”Helsedirektoratets juridisk bindende krav 

åbner for en psykosocial specialisering hos systemiske familieterapeuter”. Han bygger sin 

argumentation på diagnosesystemets 6 akser2, hvor akse 1 omhandler det, der bliver kaldt 

klinisk psykiatrisk syndrom, akse 2 specifikke udviklingsforstyrrelser, akse 3 psykisk 

udviklingshæmning, akse 4 somatiske tilstande, akse 5 barnets psykosociale forhold og akse 6 

en global vurdering af barnets funktionsniveau ved opstart og afslutning. Artiklen fremhæver 

på den baggrund, at systemiske familieterapeuter især har muligheder for at påvirke inden for 

akse 5, dvs. i form af påvirkning af de psykosociale forhold.  

Jeg vil i det følgende argumentere for langt mere vidtrækkende muligheder for at 

påvirke det børne- og ungdomspsykiatriske felt. Også fordi akse 5 i praksis både inden for og 

uden for børne- og ungdomspsykiatrien bliver anset for en langt mindre betydningsfuld akse 

end akse 1 (og 2 og 3), hvor det, der bliver vurderet som det ”særligt psykiatriske”, bliver 

beskrevet. 

Jeg må starte med at præcisere, at det systemiske ikke udelukkende er en metode (f.eks. 

i form af familieterapi), men har karakter af et videnskabssyn eller mere præcist en 

metaparadigmatisk videnskabstradition. Det indeholder et menneskesyn og en 

verdensanskuelse3, der insisterer på, at man ikke kan beskrive noget eller nogen uafhængigt4 

af sig selv, og at mennesker altid må forstås i relation, i samspil, i kontekst og i mulig 

forandring. Der er ikke noget, der er statisk, alting er i bevægelse5. Lad os huske6 Batesons 

fokus på: ”Uden kontekst giver ord og handlinger ingen mening” og ”Vi flyder i en verden, 

som ikke består af andet end forandring, men vi snakker, som om ting er stabile” (Bateson, 

1972; 1975). 

Helsedirektoratet i Norge (og Sundhedsstyrelsen i Danmark) fremhæver udredning som 

et centralt element i børne- og ungdomspsykiatrien. I det systemiske er der en særlig 

forkærlighed7 for at være opmærksom på sproget: Udredning er, ifølge Ordbog over det 

                                                           
1 Skyder: skjuter 
2 Akser: axlar 
3 Verdensanskuelse: världsåskådning 
4 Uafhengigt: oberoende 
5 Bevægelse: rörelse 
6 Huske: minnas 
7 Forkærlighed: förkärlek 
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Danske Sprog, en videnskabelig undersøgelse af sammenhænge – og ikke blot en individuel 

undersøgelse med særligt fokus på mangler8 og begrænsninger, således som den i kulturen 

oftest forstås. 

Og når det norske begreb helse i sidste ende må handle om børn og unges trivsel og 

udvikling, er det oplagt at udvide udredning til at handle om en videnskabelig undersøgelse af 

sammenhænge og ændringspotentialer. Denne form for udredning passer jf. de to Bateson-

citater lige ind i de særlige kendetegn og mulighedsrum for et systemisk perspektiv. 

Sammenhænge og ændringspotentialer. 

Problemet med diagnosesystemet er selve opdelingerne, der efterfølgende har været 

med til at føre systemet ind i at benytte betegnelserne sygdom og handicap. I Danmark 

benytter man sig af ICD-10’s opdelinger i F (svarende til akse 1) og Z (svarende til akse 5). I 

et systemisk perspektiv giver denne opdeling ikke mening, fordi det mentale altid lever i det 

sociale. Jeg minder om Karl Tomms artikel om Milano-gruppen, hvor han citerer dem for 

udtrykket ”mind is social” (Tomm, 1985). Han siger dermed, at ”mentale problemer må 

forstås som problemer, der indgår i sociale interaktionsmønstre” (s. 72), og fremhæver i 

samme forbindelse, at dette ”ikke skal forstås som underkendelse af biologiske eller 

psykologiske sider af menneskelig adfærd9”. 

Det er selve opdelingerne, som har været med til at (for)føre feltet ind i et fokus på 

psykisk sygdom. Jeg må derfor fremhæve, at forfatterne af diagnosesystemet ICD-10 i sin tid 

lagde til grund, at der ikke var belæg for at benytte begrebet psykisk sygdom (WHO, 1992). 

På trods af forfatternes advarsel10 har kulturen i stigende grad gjort brug af dette begreb. 

Derfor ligger der en særlig forpligtelse til som systemisk optaget fagperson at minde om, at 

det, der kan se ud som sandheder, blot er kulturelle konstruktioner, der er blevet gjort 

foretrukne (Hertz, 2013). 

Når Lennart Lorås anbefaler et fokus på akse 5, de psykosociale forhold, smider han 

systemiske grundelementer ud med badevandet. Mind is social. Det mentale lever i det 

sociale. Opdelingerne bidrager til at adskille mennesket i det, der ligner en kerne, og det, der 

er psykosocialt. Det er jo det, der sker med opdelingerne i F og Z, akse 1 og akse 5. Vi skal 

derfor ikke begrænse os til at blande os på akse 5 (Z-aksen), men insistere på at forholde os 

til, at mennesker ikke er i sig selv, men altid må forstås i relation, i samspil, i kontekst og i 

mulig forandring. Vi må forholde os til sammenhængene og dermed til, hvorfor det, man 

umiddelbart får øje på, er blevet det bedste, dvs. selve koblingen mellem de forskellige akser. 

Det er dette antropologiske ståsted, dette systemiske udgangspunkt, der kan føre os ind i at 

bidrage til mere overskridende udviklingsprocesser.  

Derfor må vi blive11 lidt mere i det med diagnoserne og deres medbetydninger. 

Grundlæggende er det sådan, at diagnosesystemet er et beskrivende system: Man har en 

diagnose, hvis man opfylder kriterierne for at have en diagnose i en sådan grad, at det 

                                                           
8 Mangler: brister 
9 Adfærd: beteende 
10 Advarsel: varning 
11 Blive: förbli/stanna kvar 



 

 

påvirker éns funktionsniveau i hverdagen. Det medfører som indirekte præmis, at man ikke 

længere har diagnosen, når man ikke længere opfylder kriterierne for diagnosen. Diagnoser er 

således beskrivelser af fremtrædelsesformer og i sidste ende det, jeg vælger at kalde udvalgte 

øjebliksbilleder (Hertz, 2008/2011). Når jeg benytter begrebet øjebliksbillede, er det ikke for 

at antyde, at det er kommet fra den ene dag til den anden, men for at fremhæve vores særlige 

forpligtelser til at bidrage til nye øjebliksbilleder i kraft af den måde, vi deltager på – i vores 

forsøg på at bidrage til nye samspilsformer og nye mulighedsbetingelser. Og når jeg beskriver 

øjebliksbillederne som udvalgte, hænger det sammen med den forpligtelse, vi har som dem, 

der beskriver. Tilbage til de systemiske ”dyder12”. 

Problemet med diagnoserne er ikke selve beskrivelserne, som jo blot er beskrivelser af 

stor alvor. Problemet er medbetydningerne. Diagnoser er ikke forklaringer, det er den helt 

store misforståelse. De er som beskrevet kun beskrivelser. Og sammen med diagnoserne 

dukker andre medbetydninger op: sygdom, handicap, noget, man er født med, noget, man skal 

lære at leve med – og i nogle tilfælde noget, der kræver medicin. Igen må vi gribe til sproget 

og præciseringerne: kulturelle konstruktioner, der er blevet til sandheder. Vi må have modet 

til at forholde os uærbødigt13 til disse konstruktioner (Cecchin et al, 1992).       

I et systemisk perspektiv er det den største alvor, der inviterer til de mest omfattende 

forandrings- og udviklingsprocesser på tværs af de kontekster, som børn og unge vokser op 

med. Derfor vil en udviklingsfokuserende børne- og ungdomspsykiatri, der bygger på 

brugermedvirken, deltagelse og værdighed, have omfattende behov for massiv inspiration fra 

det systemiske perspektiv (Hertz, 2008/2011). Påvirkning udelukkende på akse 5 vil være at 

reducere påvirkningsmulighederne og at adskille det, der grundlæggende hører sammen. Eller 

skrevet på en anden måde: 

Der er i børne- og ungdomspsykiatrien ofte fokus på det, man kalder kernesymptomer. 

Det er de symptomer, som man er på udkig efter, når man skal finde ud af, hvilken diagnose 

et barn eller et ungt menneske evt. skal have. Fokus på kernesymptomer fører umiddelbart til 

individuelle mangelbeskrivelser og derefter til en behandling, der primært bidrager til 

symptomreduktion og adfærdskorrektion.  

Det systemiske er i sin substans derimod optaget af relationen mellem kernesymptomer 

og kernefænomener. Hvad holder symptomerne i live? Hvorfor er det blevet det bedste, 

indlejret14 i forsøgene på at løse op for det fastlåste? Når vi på denne måde fokuserer på 

kernefænomenerne, bliver vi optaget af, hvilken kontekst vi selv må være med til at skabe, og 

dermed hvilken anderledes mening vi kan være med til at skabe om det, der havde ført til den 

store alvor. Vi må være optaget af vores forpligtelser til at skabe forskelle15, der kan gøre 

forskel (Bateson, 1972). Det handler også om at skabe en kontekst, hvor vi kan få øje på 

sammenhænge og samspilsmønstre, ”mønstre, der forbinder” (endnu et udtryk fra Bateson, 

1975). Derigennem kan vi bidrage til nye åbninger, nye handlemønstre og i sidste ende en 

anderledes diskursiv forståelsesramme til brug for en afgørende nyorientering. Det er denne 
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13 Uærbørdigt: vanvördigt 
14 Indlejret: inlagrat 
15 Forskelle: skillnad 



 

 

mere udviklingsorienterede proces, der i sidste ende kan ændre mere omfattende på det, der 

bliver kaldt kernesymptomerne. 

Det, et systemisk perspektiv ikke mindst bidrager til, er en stadig opmærksomhed på, at 

al adfærd er kommunikation. Det betyder også, at al problemadfærd og symptomer er 

kommunikation: Hvad er det svar på? Hvorfor er det blevet det bedste ud fra barnets 

forudsætninger på det givne tidspunkt, ud fra barnets måde at forstå det, der er sket i livet på, 

og ud fra de levede erfaringer? Et biopsyko-socialt perspektiv, der selvfølgelig bygger på 

forskningen om hjernens plasticitet. Og når vi taler om kommunikation, er symptomer også 

invitationer. Opgaven16 bliver, hvordan vi skal svare på den form for kommunikation, hvordan 

vi skal tage vare på invitationerne på måder, der skaber udvikling. Børnene og de unge er 

vores bedste manualer, det er dem, der med deres måder17 at deltage på inviterer os til en 

proces, der skal række langt ud over det, der var indeholdt i det smertefulde, mistrivslen, det 

fastlåste. Det er børnene og de unge, der viser os vejen. Vi må alt i alt bevæge os ind i 

kompleksiteten – og skabe bevægelse i det komplekse. Når vi benytter børnene og de unge 

som vores bedste manualer, åbner det for, at vi også kan bidrage til at gøre det komplekse 

mere enkelt og forandringerne mere vidtrækkende (Hertz, 2012). 

Og her er det interessant, at systemiske familieterapeuter på mange måder har det mest 

optimale udgangspunkt. Det er nemlig min erfaring, at familiekonteksten oftest er den 

umiddelbart bedste kontekst til at få øje på børnenes og de unges invitationer. Invitationerne 

er jo i første omgang ikke til os, men til dem, der er de vigtigste i deres liv. Derfor kommer 

invitationerne i spil, når vi skaber en kontekst, hvor det hele lever sig ud lige foran os i det 

rum, vi har været med til at skabe. Børnene og de unge, forældre og søskende. Her opstår 

processer, som hjælper os til at forstå mønstre, der forbinder, i et perspektiv, der rækker langt 

ud over det individuelle mønster, som vi vælger at kalde diagnose. En proces, som 

efterfølgende kan få så meget liv, fordi vi forstår invitationerne ind i de sammenhænge, som 

har størst betydning. På den måde kan vi alt i alt bidrage til, at kernesymptomerne fylder så 

meget mindre. 

Det er vigtigt at turde18 være modig. Udfordre19 det, som bliver kulturens konstruktioner 

(Hertz, 2010). Montuori (2005) fremhæver, at de største farer i det moderne samfund20 handler 

om ”reduction” og ”disjunction”. Reduktion af det komplekse. Adskillelse af det, der 

grundlæggende hænger sammen. Det er derfor, jeg understreger, at selve accepten af en 

adskillelse af akse 1 og 5, af F og Z, er umodigt – eller i denne systemiske sammenhæng: ikke 

det, jeg forstår som systemisk. 

Jeg er med på, at mange andre inden for børne- og ungdomspsykiatrien kunne ønske de 

systemiske familieterapeuter placeret inden for det psykosociale område. Det vil give andre 

optimale muligheder for at videreudvikle den form for børne- og ungdomspsykiatri, som de er 

trygge ved. Det er derfor, vi skal fremhæve vores opgave med at arbejde ”ud af boksen” og 

                                                           
16 Opgaven: uppgiften 
17 Måder: sätt 
18 Turde: våga 
19 Udfordre: utmana 
20 Samfund: samhälle 



 

 

insistere på mulighederne for mere gennemgribende eller transkontekstuelle 

forandringsprocesser. 

Vi må huske på, at børne- og ungdomspsykiatri eksisterer langt uden for grænserne af 

de børne- og ungdomspsykiatriske arbejdssteder. Når spørgsmålet rejses, om et barn eller et 

ungt menneske skal henvises til børne- og ungdomspsykiatrien, handler det om, at der er 

noget, der endnu ikke er blevet tilstrækkeligt forstået. Der er noget, der ikke er blevet taget 

vare på på måder, der har været tilstrækkelig udviklingsfremmende. Lige her ligger opgaven, 

lige gyldigt om man arbejder inden for eller uden for børne- og ungdomspsykiatrien. 

Spørgsmålet om psykiatri opstår, når afmagt21 bliver for stor. Opgaven handler om at skabe 

bevægelse. Det er lige det, systemiske folk er gode til.  

Hvis Lennart Lorås’ anbefalinger står til troende, medfører det, at systemiske folk i 

fremtiden – både inden for og uden for børne- og ungdomspsykiatrien – kommer til at arbejde 

rundt om diagnosen (fordi diagnoser er andres ekspertområde). Det vil ikke være min 

anbefaling22. 
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