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		 I	 Edmond	 Rostands	 skuespil	 Cyrano	 de	 Bergerac,	

der	 udspiller	 sig	 i	 1640´erne,	 skammer	 Cyrano	 sig	 så	

meget	over	sin	abnorme	næse,	at	han	lader	den	smukke	

Christian	 være	 sin	 stedfortræder,	 der	 gør	 kur	 til	 den	

smukke	Roxanne,	udstyret	med	Cyranos	’næse	for	sprog’.	

Først	på	sit	dødsleje	bekender	Cyrano	sin	kærlighed	til	

Roxanne.	 Det	 er	 på	 den	 ene	 side	 et	 dybt	 betænkeligt	

bedrag	 af	 Roxanne,	 på	 den	 anden	 side	 er	 det	 Cyranos	

mulighed	for	at	komme	i	kontakt	med	Roxanne	til	trods	

for	skammen	over	sin	kropslige	skavank.	

Over	350	år	efter	dukker	samme	slags	dilemma	op,	når	

vi	gør	brug	af	computerteknologi.	For	i	livet	på	nettet	kan	

du	–	som	en	moderne	Cyrano	de	Bergerac	–	dele	intimitet	

uden	 at	 dele	 ansigt	 og	 krop.	 Det	 er	 nærhed	 ved	 hjælp	

afstand.	Og	det	tiltrækker.		Ikke	alene	forelsker	folk	sig	

på	nettet.	Folk	får	nu	også	tilbud	om	at	modtage	terapi	

over	nettet.	Brugen	af	terapi	over	nettet	begyndte	i	USA	

i	starten	af	1990´erne,	hvor	tusindvis	af	psykologer	og	

psykiatere	tilbød	terapi,	gruppeterapi	og	konsulenthjælp	

over	nettet.	Og	i	dag	har	denne	del	af	nettets	muligheder	

også	 fået	 tag	 i	 os.	Efter	 sigende	 tilbyder	 flere	 og	flere	

danske	psykologer	og	terapeuter	klienter	en	tur	på	den	

virtuelle	 sofa.	 Det	 kan	 man	 forsikre	 sig	 om	 ved	 at	 slå	

net-terapeuterne	op	–	på	nettet	selvfølgelig.

Men	 hvilke	 slags	 relationer	 er	 det,	 som	 opstår,	 når	

nettet	bruges	til	terapi?	Er	det	gode	forhold,	som	hjælper	

klienter	med	at	komme	ud	og	af	med	tunge	tanker,	eller	

er	 det	 også	 farlige	 forhold	 ude	 af	 egentlig	 terapeutisk	

kontrol?	Det	har	universitetsmagasinet	Asterisk	spurgt	

den	norske	 forfatter	og	professor,	med	doktorgrad	om	

spiseforstyrrelser,	Finn	Skårderud	om.	Han	har	forsket	i	

brugen	af	computerbaseret	terapis	svagheder	og	styrker	

i	forhold	til	den	skam,	denne	terapitype	skaber.	

Skam	er	blikkets	lidelse
Ifølge	Finn	Skårderud	er	dyb	skam	blikkets	lidelse.	Skam	

viser	 sig	 ved	 undvigende	 og	 tildækkende	 bevægelser.	

Blikket	kan	for	eksempel	vige	for	at	beskytte	personen	mod	

den	akutte	skam.	Det	vil	sige,	at	skamreaktionen	knytter	

sig	til	at	blive	blottet	eller	til	fantasien	om	at	blive	det.	

”Det	må	terapeuten	tage	højde	for.	Faktisk	er	det	viden	

hentet	fra	den	klassiske	psykoanalyse,	at	det	kræver	en	

slags	 terapeutisk	 blufærdighed	 at	 behandle	 klienter	

ordentligt,	”	siger	Finn	Skårderud.	Og	overraskende	nok	

peger	 han	 på,	 at	 psykoanalyse	 og	 cyberterapi	 her	 har	

noget	til	fælles;	

	 ”Freud	behandlede	nogle	af	sine	patienter	via	 tekst	

alene.	Og	et	fundamentalt	træk	ved	en	sådan	teknik	er,	at	

den	er	designet	til	at	hjælpe	patienten	med	frie	associatio-

ner.	Patienten	skal	have	frihed	til	at	fantasere	og	skal	ikke	

forstyrres	af	en	eller	anden	realitet,	som	måtte	 trænge	

sig	på.	Derfor	skal	klienten	heller	ikke	se	terapeuten,	der	

alene	er	en	ramme	til	fremme	af	klientens	projektioner.	

Af	samme	grund	sad	terapeuten	bag	klienten,	som	lå	på	

sofaen.	På	lignende	vis	kan	brugen	af	computer	og	inter-

net	forstærke	klienters	projektioner	og	fantasier	om	
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andre,	ved	at	være	knyttet	til	anonymitet	og	usynlighed.	

Skærmen	er	jo	både	i	bogstavelig	og	metaforisk	forstand	

en	projektionsskærm.”

Samtidig	pointerer	Finn	Skårderud,	at	den	anonyme	og	

usynlige	terapeut	har	en	meget	begrænset	plads	i	vore	da-

ges	terapi.	I	den	forstand	mener	han,	at	den	computer-	og	

internetbaserede	terapi	provokerer	os	til	at	genoverveje,	

hvad	terapeutisk	blufærdighed	er	i	dag.			

”Forestil	 dig	 en	 scene	 fra	 et	 klinisk	 møde,	 hvor	 en	

gruppe	 af	 hiv-smittede	 deltager.	 På	 et	 tidspunkt	 siger	

én	af	dem:	”Det	her	orker	jeg	altså	ikke.	Jeg	orker	ikke,	

at	alle	ser	på	mig.	Kan	vi	ikke	tage	det	over	nettet?	Jeg	

skriver	 en	 mail,	 og	 så	 kan	 I	 svare.”	 Når	 hun	 gerne	 vil	

tage	det	over	nettet,	 så	er	det,	 fordi	nettet	er	en	kom-

munikationsteknologi,	der	dækker	ansigtet.	Og	det	kan	

altså	fungere	godt	i	bestemte	sammenhænge,	at	man	på	

den	 måde	 undgår	 uhensigtsmæssige	 forstyrrelser	 fra	

ansigt-til-ansigt-kontakt.	Det	er	en	måde	at	åbne	for	et	

tema	på,”	siger	Finn	Skårderud.

To terapeutiske fordele
Finn	 Skårderud	 ser	 to	 fordele	 ved	 terapi	 over	 nettet.	

Den	 ene	 er,	 at	 det	 kan	 få	 klienter	 med	 skambaserede	

syndromer	i	tale.	Det	kan	være	overgrebsofre	med	selv-

bebrejdelser	eller	den	spiseforstyrrede,	som	skammer	sig	

over	 sin	 krop.	 Den	 anden	 fordel	 knytter	 sig	 særligt	 til	

det	kognitive	terapimarked,	der	er	optaget	af	rådgivning	

og	vejledning.	Finn	Skårderuds	tese	er,	at	de	kognitive	

terapeuter	 vil	 have	 lettest	 ved	 at	 tage	 computeren	 og	

internettet	i	brug.	Han	forklarer:		

	 ”Computeren	 og	 internettet	 er	 interessante	 teknik-

ker.	De	kan	bruges	til	at	give	vejledning,	råd	og	tips	til	

klienterne.	Og	måske	passer	det	bedst	til	den	kognitive	

terapi.	Det	er	 jo	den	terapeutiske	tradition,	der	 lægger	

mest	vægt	på	patientens	indre	tanker,	følelser	og	adfærd	

ud	 fra	 et	 indlæringsmæssigt	 perspektiv.	 Omvendt	 har	

denne	tradition	et	meget	lidt	bevidst	forhold	til	at	arbejde	

med	selve	relationen	til	og	samværet	med	klienten.	Det	

vil	sige,	at	hvis	man	–	som	jeg	–	arbejder	grundlæggende	

psykoterapeutisk	og	ikke	kun	lægger	vægt	på	ordene	og	

rådene,	men	på	selve	det	terapeutiske	samvær,	så	bliver	

nytten	af	net-terapi	mere	begrænset.”

”For	mig	er	terapeutisk	samvær	med	svært	og	alvorligt	

syge	mennesker	over	en	lang	periode	afgørende.	Det	dre-

jer	sig	om	en	samtale,	men	altså	også	om	overhovedet	at	

være	til	stede	i	rummet	sammen.	Det	gør	nogle	tryggere,	

end	de	vil	være	ved	terapi	over	nettet.		Nogle	studier	viser,	

at	 patienter	 reagerer	 med	 angst	 på	 neutrale	 ansigter,	

mens	de	synlige	og	 tydelige	ansigter,	der	 for	eksempel	

nikker	bekræftende,	gør	patienter	tryggere.	

Når	det	er	sagt,	så	er	det	klart,	at	 for	andre	klienter	

kan	min	blotte	tilstedeværelse	være	belastende.	Jeg	tror,	

de	har	en	fantasi,	om	hvad	jeg	kan	tåle	at	høre.	Og	for	

nogle	bliver	det	bare	for	meget.	De	kan	ikke	holde	det	ud	

og	må	nogle	gange	løbe	skrigende	ud	af	rummet.	Andre	

gange	må	jeg	spørge	mine	klienter,	om	ikke	også	jeg	må	

’komme	ind’	og	deltage	i	terapien.	Det	sker,	når	de	ikke	

vover	at	dele	viden	med	mig	i	det	fysiske	møde.	Her	kan	

brugen	af	kommunikation	over	computeren	være	nyttig.	

For	den	by-passer	den	skam,	som	forhindrer	terapien	i	
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at	komme	i	gang.	 	En	terapitime	fungerer	nogle	gange	

bedre,	når	vanskelige	temaer	er	blevet	præsenteret	over	

e-mailen.”

Næser til nettet
Den	 klassiske	 forelskelse	 mellem	 Roxanne	 på	 den	

ene	 side	 og	 Christian	 og	 Cyrano	 på	 den	 anden	 side	 er	

forbundet	med	 idealiseringer	af	hinanden.	Og	 ligesom	

Cyrano	skabte	misforståelser	ved	at	bruge	Christian	som	

et	 forelskelsesfremmende	middel	over	 for	Roxanne,	så	

risikerer	terapeuter	at	bruge	computeren	som	et	middel,	

der	fremmer	farlige	misforståelser.		

”Vi	 mennesker	 misforstår	 hinanden	 hele	 tiden.	

Mennesker	 med	 psykiske	 problemer	 misforstår	 mere	

end	andre.	Og	computermediet	er	et	medie,	der	skaber	

endnu	flere	misforståelser,”	siger	Finn	Skårderud,	når	

han	advarer	mod	at	bruge	terapi	over	nettet	uden	også	

at	have	fysiske	møder	med	klienterne.	

”Ved	det	fysiske	møde	kan	man	bedre	korrigere	misfor-

ståelser	med	ansigtsudtryk,	mimik,	gestik	og	kropshold-

ning.	Og	dermed	kan	du	forhindre	mange	ukontrollable	

misforståelser.”	

Denne	mangel	på	korrektion	og	kontrol	med	situationen	

opstår	ifølge	Finn	Skårderud	som	en	logisk	konsekvens	af	

computerkommunikationens	usamtidige	karakter.	Hvis	

han	for	eksempel	er	ude	at	rejse	i	seks	dage,	så	kan	han	

komme	ud	for,	at	der	ligger	en	rasende	mail	fra	en	person,	

der	 fortæller	 ham,	 at	 han	 er	 et	 arrogant	 og	 afvisende	

menneske.	Den	situation	må	ikke	opstår	i	forhold	til	en	

klient.	

”For	hvad	gør	en	terapeut,	når	en	ukendt	klient	logger	

af	efter	i	raseri	at	have	truet	med	at	begå	selvmord,	måske	

på	grund	af	en	misforståelse	eller	den	uerfarne	terapeuts	

tavshed?”	Sådan	lyder	Finn	Skårderuds	skeptiske	spørgs-

mål	over	for	brug	af	terapi	over	nettet.	Overdramatiserer	

han?	Sandsynligvis	ikke.	

I	2007	offentliggjorde	det	svenske	 institut	 for	medi-

cinsk	teknologivurdering	en	varslingsrapport	om	compu-

terbaseret	kognitiv	adfærdsterapi	til	angst	og	depression.	

Af	rapporten	 fremgår	det,	at	der	er	klar	sammenhæng	

imellem	 graden	 af	 behandlerkontakt	 og	 omfanget	 af	

frafald.	Selv	om	påmindelser	–	via	telefon	eller	postkort	

–	indgår	i	forløbet,	så	er	frafaldet	fra	en	computerbaseret	

behandling	på	over	3o	procent.	Og	frafaldsprocenten	kan	

komme	helt	op	på	47	procent,	når	det	drejer	sig	om	de	

rene	internetbaserede	behandlinger.	Lægger	man	dertil,	

at	klienter	med	de	sværeste	grader	af	depression	tilsy-

neladende	er	i	størst	risiko	for	frafald	ved	denne	type	af	

behandling,	og	at	terapi	over	nettet	vanskeliggør	løbende	

vurdering	af	selvmordsrisikoen	–	ja,	så	kan	man	måske	

godt	forstå,	at	Finn	Skårderud	efterlyser	behovet	for	at	

udvikle	 kompetencer,	 procedurer,	 etiske	 og	 praktiske	

regler	for	brugen	af	terapi	over	nettet.

af Claus Holm

clho@dpu.dk

Læs mere om terapi over nettet 

finn Skårderud: ”e-psyken. terapi på nettet: relasjoner og 
”netikette” i cyberrommet. tidsskrift for Norsk Psykologforening, 
Volume �9, �00�, 5�0-5�7.

finn Skårderud: ”Shame in Cyberspace”. european eating 
Disorders review ��, �55-�69, �00�.

Sundhedsstyrelsen: Computerbaseret terapi til angst og 
depression, �008.  

FINN	SKåRDERuD	

finn Skårderud er forfatter og professor med 
doktorgrad om spiseforstyrrelser. 

Han har blandt andet udgivet bøgerne 
”Sultekunstnerne” (�99�), ”Uro – en rejse 
i det moderne selv” (�998), ”Stærk/svag. 
Håndbogen om spiseforstyrrelser” (�00�) og 
”andre rejser” (�004).

finn Skårderud gæster den �. oktober DPU 
og Den femte Salon med foredraget ”Lider 
vi af Peter Pan Problemer”. Læs mere og 
tilmeld dig på www.dpu.dk/skårderud.

  Vi mennesker misforstår hinanden 
hele tiden. Mennesker med psykiske 
problemer misforstår mere end andre. 
og computermediet er et medie, der 
skaber endnu flere misforståelser.


