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Kapittel 4

Plasserte barn som 
gaver til omgivelsene

Intervju med Søren Hertz av Henning Tønnesson

Redaktørene har valgt å intervjue Søren Hertz om hans perspektiver på miljøterapi. 
Søren Hertz har vært gjesteforeleser flere ganger på miljøterapiutdanningen i Oslo, 
og dette intervjuet ble gjort i forbindelse med det siste bidraget hans. Søren Hertz 
er dansk barne- og ungdomspsykiater og kjent for boken Børne- og ungdomspsyki-
atri – nye perspektiver og uanede muligheder og for atskillige inspirerende artikler på 
fagfeltet. Redaktørene inviterte Henning Tønnesson, en lærer og medarbeider på 
miljøterapiutdanningen ved RBUP Øst og Sør til å intervjue Søren Hertz.

HT: Kunne du begynne med å fortelle oss om hva som særlig ligger deg på hjertet når det 
gjelder miljøterapi?

SH: Jeg har i en årrekke veiledet institusjoner og pleieforeldre. Utgangspunktet for 
dem er vanligvis at de gjerne vil snakke om barnet eller den unge, og vanske-
lighetene deres, eller utfordringene, som det kalles nå for tiden. Noen ganger 
er avmakten stor, folk synes de gjør det beste de kan, og likevel utvikler ikke 
barnet eller den unge seg – eller det går helt motsatt vei. Det er alvorlig i seg 
selv. Utgangspunktet vårt må jo alltid være hvordan vi kan «gjøre forskjeller 
som kan gjøre en forskjell», hvordan vi skaper gode utviklingsorienterte 
sammenhenger.

Derfor er jeg opptatt av hva vi kaller det vi gjør. Overskriften legger opp 
til en uærbødig tilnærming til begrepet miljøterapi. Miljøterapi indikerer at 
de som arbeider i «miljøet», skal forholde seg til barnet eller den unge ut fra 
en behandlingstankegang. Det er en oppgave som skal løses, i noen tilfeller i 
form av en observasjon, i andre som en behandlingsoppgave.

Jeg er opptatt av begrepet gave som erstatning for oppgave. Jeg er opptatt 
av hvordan vi kan skape kontekster der barn og unge kan føle seg sett, hørt og i 
det hele tatt betydningsfulle. Der de kan oppleve at vi hele tiden er nysgjerrige 
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på hvilke sammenhenger som har ført til at de er kommet i kontakt med oss. 
Når vi flytter oss ut av det å være opptatt av hva som er galt med det barnet 
eller det unge mennesket det gjelder, så oppstår det et fokus på hvordan vi 
kan samarbeide om en prosess der det kan vokse frem noe nytt. I så tilfelle blir 
barnet eller den unge til en gave, en som kan hjelpe oss, en som kan bidra på 
måter som gjør at også vi kan lære noe nytt.

I veiledning betyr det at jeg alltid er opptatt av den helheten som de som 
er personale også er en sentral del av, ikke bare barnet eller den unge. La meg 
komme med et eksempel. En gutt på 15 år hadde blitt flyttet fra en institusjon 
til en annen fordi den første var lukket. Da jeg hørte om ham ett år senere, ble 
han beskrevet som sint og avvisende, det var mange voldsomme konflikter, han 
hadde et økende hasjmisbruk og gikk bare sporadisk på skolen. Etter hvert 
flyttet samtalen seg over fra guttens atferd til et fokus på at han tilsynelaten-
de ikke hadde flyttet inn på stedet – og at foreldrene hans også var frustrert 
over skiftet. Dette førte til en annen type oppmerksomhet i tiden som fulgte: 
Han fikk tilbud om samtaler med de kommunale beslutningsmyndighetene, 
slik at han fikk en opplevelse av å ha innflytelse på hvor han skulle fortsette 
livet sitt. I denne prosessen valgte han selv aktivt institusjonen, og atferden 
hans endret seg.

Det handler altså ikke bare om at barn og unge skal observeres, eller at de 
skal forandre seg. Det handler om hvordan vi kan etablere allianser på tvers, 
der de opplever at det åpner seg muligheter. Derfor denne uærbødighet overfor 
begrepet miljøterapi. Jeg vet selvfølgelig godt at begrepet er introdusert som 
et element i å oppkvalifisere det pedagogiske arbeidet, men problemet handler 
om konnotasjonene. Her er jeg inspirert av Jørn Nielsen (2004), om bevisste 
handlinger til forskjell fra behandling.

Kontekst handler om mening

HT: Kan du si litt mer om hvilke bevisste handlinger du er særlig opptatt av?
SH: Det er viktig å komme godt ut fra start. Det å komme på en institusjon, eller 

for den saks skyld på en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling, repre-
senterer en overgang fra noe til noe annet. Enhver overgang er i prinsippet 
en unik mulighet for utvikling. Sett fra én vinkel kan overganger sees som 
sårbare perioder i menneskers liv, men jeg foretrekker å se dem som unike 
muligheter for utvikling. Det krever imidlertid at man ikke bare gjør mer av 
det samme som har skjedd tidligere. Overganger representerer en anledning 
til overskridende læring. Særlig for barn og unge som har hatt det vanskelig 
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lenge, er det viktig at vi ikke nøyer oss med å bidra til små forandringer, for 
de små forandringene kan være tilbøyelig til å drukne når problemene hoper 
seg opp. Oppgaven handler derfor om det vi kaller forskjeller som gjør en 
forskjell.

Begrepet kontekst er sentralt her. På to forskjellige måter. Når vi forholder 
oss til barnet, må vi hele tiden ha fokus på relasjoner, samspill, kontekster og 
mulige forandringsprosesser. Hvorfor er det som barnet eller den unge viser, 
blitt det beste? Symptomer er barns og unges overlevelsesstrategier, så hva 
henger de sammen med, hva er det vi også må forstå og forholde oss til? Og 
hva inviterer det oss inn i, slik at vi kan bidra til en prosess som strekker seg 
ut over det som var?

Jeg er barne- og ungdomspsykiater. Min erfaring er at henvisning til 
barne- og ungdomspsykiatrien skjer når opplevelsen av avmakt blir for stor 
hos barnet eller den unge, hos foreldre eller blant alle fagpersonene i skolen, 
på institusjoner og liknende. Utgangspunktet er – slik jeg ser det – at det 
er noe som ennå ikke er blitt tilstrekkelig forstått og ikke blitt ivaretatt på 
en tilstrekkelig utviklingsfremmende måte. Oppgaven, uansett om man er 
psykiater eller har en annen posisjon, er derfor hvordan det kan oppstå nye 
forståelser og forskjellige forandringsprosesser. Det psykiatriske er ikke noe i 
seg selv, det lever alltid i det sosiale og dermed også som de løsningsstrategier 
som etter hvert er gjort gjeldende som de best mulige.

Derfor handler ikke kontekst bare om å undersøke og forholde seg til 
kontekst. Det handler om å være oppmerksom på at man alltid er kontekst-
skapende. Kontekst handler om den mening som vi tillegger fenomener. Og 
når det er symptomer som ikke bare er inne i det enkelte menneske, men blir 
holdt levende i sosiale samspillsmønstre, hvordan kan vi da bidra til nye so-
siale samspillsmønstre som kan åpne for nye identitetskonstruksjoner? Altså: 
Hvordan skaper vi muligheter for en ny start?

Vi må begynne med å stille en del spørsmål til barnet eller den unge, 
men også til andre viktige personer – ikke minst foreldre: Hva synes de om 
det nye som skal skje? Hva har de forstått av det som skal skje? Og kanskje 
det viktigste: Hva ønsker de ikke skal gjentas? Allting er innbakt i historier, 
så hva skal vi forstå som utgangspunkt for det nye samarbeidet? Vi må være 
oppmerksomme på at vi alltid er del av noe mye større. Det har som oftest vært 
mange fagpersoner inne i bildet før oss, derfor er det avgjørende at det ikke 
skjer mer av det som ikke har skapt tilstrekkelig endring. Utgangspunktet 
må være hvilke former for allianser som skal bygges opp, så det ikke bare blir 
«mer av det samme».
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Det ideelle er at enhver overgang blir båret av en insisterende nysgjerrighet 
når det gjelder fortid, nåtid og mulige fremtider. Fortiden er ikke interessant 
i seg selv, men som inspirasjon til de veiene vi skal gå opp. Barnet eller den 
unge inviterer med sin atferd og sine symptomer til omfattende nyorientering. 
Visjonen er utvikling, men vi vet samtidig godt at det er lettere å lære noe 
nytt hvis man opplever at det ikke bare er en selv som skal forandre seg. Så 
hvordan kan vi bli tydelige på hva vi som fagpersoner er i ferd med å lære?

Oppbygging av allianser på tvers

HT: Det er et nyttig og inspirerende spørsmål å stille. Det er også et usedvanlig spørsmål. 
Men hvorfor fremhever du så sterkt det med overganger? I mange tilfeller oppstår vel 
alliansene litt etter litt, det er i hvert fall det vi håper på.

SH: Det er flere grunner til det. Når jeg blir spurt mer generelt om jeg vil påta 
meg en oppgave, svarer jeg som regel: Ja, men … Og det men-et handler om 
at jeg ønsker å få skapt en god plattform. Men-et handler om å gjøre det jeg 
skal bidra med, tilstrekkelig stort. Om å skape seg friheten til å undersøke 
sammenhenger og bidra til retningen. Og om å avtale blant de profesjonelle 
hvem som skal ha hvilke roller, hvilke posisjoner. Og jeg oppfordrer institu-
sjoner og andre til å gjøre det samme.

Når barn og unge flytter inn på en institusjon, er det i siste instans andre 
enn miljøpersonalet som har bestemt det. I tvangssituasjoner er det helt avgjø-
rende, men også i det alminnelige arbeidet er det viktig å understreke hvem 
som bestemmer hva. Det betyr at når et barn eller et ungt menneske ikke er 
fornøyd med det som handler om beslutningsgrunnlaget, må det resultere i 
en direkte dialog med den besluttende myndighet. Slik unngår personene i 
hverdagen å bli involvert i det de ikke har myndighet over. Her oppstår det en 
klarhet som også kan lede til samarbeidsmuligheter i hverdagen, fordi barnet 
eller den unge vet hvor de skal rette frustrasjonen eller sinnet sitt.

Jeg vet at noen barn eller unge blir plassert eller innlagt akutt. I slike 
tilfeller må jo disse samtalene om sammenhenger og målsettinger gjøres i 
etterkant, men de blir selvfølgelig ikke mindre viktige av den grunn.

En annen grunn handler om at en god start uansett skaper mulighet for 
annerledes dialoger om det som skjer siden: Hvis en ungdom for eksempel 
hadde som innledende målsetting å slutte å røyke hasj – og hvis han likevel 
fortsetter å gjøre det – så vil han ikke bare bli møtt med en løftet pekefinger, 
men en nysgjerrighet over at det ikke er noen overensstemmelse mellom den 
unges egen målsetting og de konkrete handlingene. Dette kan etter hvert føre 
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til at man forstår den unges hasjbruk på nye måter, og også til at det etableres 
enda en samarbeidsavtale.

På den måten kan dette være den nye starten – og de nye startene som følger 
etter, de som oppstår, fordi alle lærer noe nytt underveis om de sammenhenger 
som må innlemmes for å skape tilstrekkelig effekt. På den måten er barna og 
de unge våre beste manualer, det er de som viser oss om den måten vi forstår 
invitasjonene deres på, skaper tilstrekkelig effekt.

Det er også i det lyset vi skal involvere familie osv., som avgjørende alli-
ansepartnere, også når det er nødvendig med enda en ny start. Det er de som 
skal innkalles, sammen med de besluttende myndigheter for å gjøre opp status 
når det gjelder effekt.

Og med særlig oppmerksomhet på at barn er lojale: Hvis de opplever at 
foreldrene er sinte og frustrerte over det som skjer, blir det enda vanskeligere 
å etablere allianser som kan få frem det nye.

Familiesamtaler som inspirasjon

HT: Du fremhever familienes betydning igjen. Kan du si litt mer om det?
SH: Når vi er opptatt av barn og unge som gaver, vil man selvsagt ikke forholde 

seg til dem på en måte som fokuserer på det individuelle. Når barn og unge 
er plassert eller innlagt, kommer de svært lett i et individualiserende fokus.

Familieinnkalling ser gjerne ut som en innkalling av foreldre i det som 
foregår et annet sted. Etter mitt syn er det et altfor snevert perspektiv.

Når barn og unge blir plassert eller innlagt, er det ofte fordi de selv er 
usikre på sin egen betydning og sine egne muligheter. De klarer ikke å se 
for seg en vei videre – og har ofte svært begrenset tillit til andre. Tvilen og 
opplevelsen av avmakt smitter frem og tilbake i de viktige kontekstene og 
blir identitetsdannende for barnet eller den unge: De blir mer og mer i tvil 
om sin egen betydning og sine muligheter – og det er ut fra dette sympto-
mene deres kommer, sinnet deres og frustrasjonen, men også håpløsheten og 
selvskadingen.

Jeg anbefaler at familiesamtaler får en annen og mer fremtredende plass i 
det samlede tilbudet – som en annerledes mulighet enn fenomenet: innkalling. 
Altfor ofte blir barnets eller den unges problematferd omdreiningspunktet for 
innkallingen i stedet for et insisterende fokus på det problemfylte som noe 
som er innbakt i historier, speilinger og sosiale samspillsmønstre. Et element 
i dette er at det er sjelden søsken blir involvert – på tross av at vi vet hvordan 
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barn og unge er opptatt av å sammenlikne sin egen relasjon til foreldrene med 
den relasjonen som de opplever at søsknene deres har til de samme foreldrene.

Når familiesamtaler er del av det samlede tilbudet, skapes det en mulighet 
for å få øye på det som kan inspirere miljøet på en avgjørende måte. En avgjø-
rende inspirasjonskilde. Det kan resultere i at det oppstår enda en kontekst, 
der det kan snakkes om hvilke løsningsstrategier som kan være de beste. En 
kontekst der vi kan bli nysgjerrige på hvorfor det er blitt det beste, de gode 
grunnene til at noe har utviklet seg skjevt.

Og ikke minst: Vi kan bidra til helt avgjørende forandringsprosesser når 
vi snakker med barn og unge sammen med familien deres med fokus på at 
noe viktig kan komme til å falle på plass. Endringer i disse betydningsladede 
relasjonene vil selvfølgelig smitte over på hverdagen i miljøet, særlig når vi 
sørger for å bygge bro mellom arenaene.

På dette feltet er det ikke sjelden at det råder forestillinger om atskilte 
kontekster. Når barn eller unger blir plassert eller innlagt, har man som of-
test forsøkt med familiesamtaler. Så gjør man noe annet. Jeg taler for å bygge 
bro, taler for et både–og, fordi den nye konteksten gjennom plassering eller 
innleggelse åpner for at man kan snakke på nye måter om det som tidligere 
ikke ble sett på som tilstrekkelig virkningsfullt.

Det unike som ledestjerne

HT: I forelesningen nevnte du også det med «det største alvor». Hvorfor fremhever du det?
SH: Jeg pleier å presisere: «Det største alvor» inviterer til de mest omfattende 

forandrings- og utviklingsmuligheter. Risikoen er at vi bidrar til å gjøre 
det største alvor enda mer alvorlig. Det er det som ofte kan skje når barn og 
unger plasseres eller innlegges. Selve konteksten kan ytterligere forsterke det 
individualiserende bildet av at det er noe galt.

Akkurat der oppstår vår forpliktelse. Hvis vi på forhånd har forestillinger 
om begrensede muligheter, så blir alt det vi gjør i det følgende, preget av 
denne forestillingen. Risikoen er selvoppfyllende profetier. Det er det som 
ofte skjer når vi har med psykiatriske diagnoser å gjøre. Så oppstår det en 
idé om at det er noe barnet eller den unge – og omgivelsene – må lære å leve 
med. Denne misforståelsen får stor innflytelse på alt det som bygges opp. Mitt 
fokus er at tiden får vise hva som blir mulig. Og at det største alvor inviterer 
til en insisterende nysgjerrighet på hvordan vi kan bidra til sammenhenger 
som kan overskride det som har vært. Hvordan vi kan skape opplevelser av 
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en samhørighet som kan inspirere til nye sammenhenger og til å bygge andre 
og nye erfaringer.

Vi får så lett øye på det som tilsynelatende gjentar seg. Men når alt kom-
mer til alt, er det ingenting som gjentar seg. Den greske filosofen Heraklit 
sa: Man kan ikke gå ut i den samme elven to ganger. For den flyter. Eller 
overført til en institusjon: Man kan ikke møte det samme barnet, det samme 
unge mennesket, som dagen før. Behovet for denne ultimative nysgjerrigheten 
er stor, ellers får vi ikke øye på åpningene – og hvis vi ikke snakker om de 
åpningene som oppstår underveis, er det stor risiko for at de dør hen og ikke 
får den kraften de ellers kunne ha bidratt til.

Åpningene, det unike som skjer, må samtidig også forstås som ledestjerner. 
Når vi har med oss erfaringer fra samarbeidet som forteller historiene om noe 
som har lyktes, så er det en risiko for at det unike bare kommer til å leve som 
øyer midt i det problemfylte. Jeg er opptatt av et helt annet perspektiv: Når 
vi vet at barnet eller den unge har vist oss noe, så er det avgjørende elementer 
i skattkisten vår, i våre forestillinger om hva som kan utvikle seg på andre 
områder. Det må flytte seg fra de unike handlingene til en prat med barnet 
eller den unge om hva som gjorde det unike mulig – og hva det inspirerer 
dem og oss til. Det er denne bevisstheten om seg selv i møte med andre som 
barnet eller den unge og alle vi andre skal sørge for å ta med oss.

De avgjørende fellesskapene

HT: Har du en ekstra anbefaling til slutt?
SH: Samarbeidet internt i miljøet. Jeg sier ofte med et smil at folk kan bli for 

opptatt av barnet eller den unge. Det med å være en god kontaktperson. Ri-
sikoen er tosomheten. Hvis barnet har begrensede erfaringer med å ha tillit 
til andre, så er ikke tillit til én person tilstrekkelig.

Min anbefaling er å gjøre samarbeidet mellom de voksne til en avgjørende 
rettesnor. Samarbeid internt i miljøet, samarbeid med foreldrene osv. Hvis 
barn og unge har erfaringer med at voksne blir uenige, så er det klart at de 
vil være opptatt av om det er på samme måten på det nye stedet. Jeg ser det 
som andre kaller splitting, som enda en gave til omgivelsene.

Barnet eller den unge prøver å finne ut om det er mulig å splitte de voks-
ne. Det blir en unik mulighet for at de voksne kan bli oppmerksom på sitt 
innbyrdes samarbeid. Jo mer de voksne blir opptatt av hverandre på den gode 
måten, jo mer faller barna og de unge til ro.
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Og jo mer voksenfellesskapene fungerer inkluderende og skaper grobunn 
for ro, jo mer ser vi også at det utvikler seg gode innbyrdes fellesskap mellom 
barna. Også her ligger det gode potensialer, når det ikke skjer på bakgrunn 
av «felles front mot de dumme voksne», men er bygd på lyst og energi til å 
støtte hverandre til å komme videre med livet.

106158 GRMAT Miljoeterapi 160101.indd   70 13/04/16   16:23

Copyright © 2016 by Vigmostad & Bjørke. All rigths reserved




