
Workshop: Internetrådgivning – intervention i et nyt tidsperspektiv 

 

Underviser: Eric Allouche, cand.psych.aut., uddannet psykolog i Paris  

 

 

Indhold: 

Jeg har arbejdet i Danmark med misbrugere siden 1995, og siden 1999 har jeg været 

brevkasseredaktør på hjemmesiden Netstof, hvor jeg har lært en masse om netrådgivning. 

 

Jeg er ikke specielt smart og teknologisk fikseret, og rent psykolog fagligt er jeg blevet 

uddannet med psykoanalyse, som man, med rette, kan betragte som en rigtig ”slow food” 

psykoterapi. Så jeg kan både lide de store og lange interventioner … og så de små og hurtige. 

 

Jeg synes, at det kunne være spændende at tage udgangspunkt i kursets overskrift 

"intervention i tid", fordi anvendelsen af netrådgivning introducerer lige præcist et nyt forhold 

til tid på forskellige niveauer:  

  

En af de meste indlysende ændringer er, at man går fra en "synkron" relation til en "diakron" 

relation, hvor der kan gå timer eller dage mellem udvekslingerne imellem psykologen og 

klienten.  

Internettet åbner for muligheden for, at klienten kan sende sin henvendelse udenfor 

almindelige åbningstider, og således skrive til psykologen eksempelvis om natten eller i 

weekenden. Selvfølgelig betyder det ikke, at psykologen skal arbejde udenfor de almindelige 

arbejdstider, men det giver klienten mulighed for at skrive om sine problemer, når han oplever 

dem, og ikke kun når han har en aftale med sin psykolog. 

 

Netrådgivning kan også give mulighed for at intervenere meget hurtigt i et forløb, forstået på 

den måde, at det ofte kræver mindre for en person at henvende sig til en psykolog via 

internettet, end det gør at henvende sig fysisk til en psykolog. Dermed vil man på nettet ofte 

møde folk med mindre problemer (eller problemer som ikke er vokset sig store endnu), som 

også bliver forhåbentligt nemmere at løse. 

  

Alle disse nye aspekter skaber en ny måde at arbejde "i tid" med sine fordele, ulemper og 

risici. 

  

Man kan risikere, at komme til at behandle de problemer man møder på internettet ret 

overfladisk, som om de ikke er rigtige problemer, eller som om det kun drejer sig om en 

forespørgsel eller en forløber til en "rigtig" face-to face behandling. 

Derfor er det vigtig, at få en god forståelse for, hvad der faktisk er muligt med netrådgivning, 

om brugergruppen, m.m. 

  

Workshoppen vil indeholde følgende elementer: 

1. State of the art. Hvad findes der på nettet, og hvad siger den videnskabelige litteratur. 

2. Konkrete eksempler og erfaringer 

3. Perspektiver og muligheder inden for netrådgivning 

4. Etiske og juridiske rammer. 

  

  

 


