
 1 

Miran Možina
1
, Lea Šugman Bohinc

2
 

 

SISTEMSKA PSIHOTERAPIJA 

HUDIH IN PONAVLJAJOČIH SE DUŠEVNIH MOTENJ
3
 

 

Uvod 

 

Da je sistemska psihoterapija (SP) primerna za obravnavo hudih in ponavljajočih se duševnih 

motenj (HDM), obstajajo trije glavni razlogi (Schiepek, 1999): 

1) ker je za uspeh psihosocialne rehabilitacije (PSR) HDM bistvenega pomena socialno, 

še posebej družinsko okolje, glavni fokus SP pa je ravno na posamezniku v 

družinskem in socialnem kontekstu (Stritih, & Možina, 1995, 2000); 

2) ker potrebujejo izvajalci psihosocialne podpore in pomoči za sporazumevanje z ljudmi 

s HDM posebne komunikacijske spretnosti in posebno notranjo naravnanost oz. držo. 

Kaj lahko v tem smislu ponudi SP vsem pomagajočim strokovnjakom in laikom na 

področju PSR HDM, bova prikazala v zadnjem delu najinega prispevka; 

3) ker je za dolgotrajno PSR bistvenega pomena dobra koordinacija med različnimi 

oblikami pomoči (Ciompi, 1981; Wynne, 1996). Sistemski pristop v svojem  

temeljnem izhodišču narekuje, da naj terapevt pri obravnavi konkretnega primera 

upošteva tudi vse druge  sisteme podpore, ki so trenutno (ali je verjetno, da /še/ bodo) 

vključeni v pomoč (npr. zdravnike, socialne delavce, psihologe, alternativne 

zdravitelje, sodelavce iz uporabniških organizacij). Bolj kot se razvijajo poklici, s 

katerimi zagotavljamo podporo in pomoč, večja je njihova (sub)specializacija.V 

primerih, v katere je vključenih več institucij, je večkrat težko doseči preglednost, kaj 

kdo počne. Pogosto se je pri tem pokazalo, da podporni sistemi in njihova 

subspecializacija še stopnjujejo probleme pri uporabnikih, saj razdrobijo problematiko 

določene družine, dajejo nasprotujoče nasvete ali celo nasprotujoče ukrepajo. In 

obratno, v sodobnih družbah smo se uporabniki navadili na (sub)specialistični model 

pomoči in ga tudi iščemo, čeprav bi bila pogosto celostna obravnava družine bolj 

učinkovita. Gre torej za krožni odnos in zrcaljenje med uporabniškim sistemom in 

sistemom pomoči. Eden od načinov za povezovanje razdrobljenih oblik pomoči v 

sistemskem pristopu je t.i. »konferenca pomagajočih« (»Helferkonferenz«; Schiepek, 

1993), kar bom pokazal na naslednjem primeru. 

Pred leti je prvi avtor naletel na večproblemsko družino, kjer je staršema s HDM in 

petim otrokom v določenem trenutku pomagalo štirinajst strokovnjakov, vendar so se 

problemi v družini še stopnjevali. Prvi avtor je dal iniciativo za skupni sestanek, torej 

za konferenco pomagajočih, na lokalnem centru za socialno delo. Po zapletenem 

usklajevanju urnikov smo se le uspeli srečati: prvi avtor kot psihiater (ki je najprej 

spoznal očeta te družine po poskusu samomora in nato še prav tako po poskusu 

samomora njegovo ženo; oba sta bila za nekaj dni sprejeta v psihiatrično bolnico, kjer 

je takrat delal kot oddelčni zdravnik), splošni zdravnik in patronažna sestra iz 

lokalnega zdravstvenega doma, socialne delavke - iz moževe delovne organizacije, iz 

ženine delovne organizacije, iz psihiatrične bolnice, dve iz lokalnega Centra za 

socialno delo (kjer so se v nekaj letih v delu s to družino izmenjale tri socialne 
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delavke), iz šole, kamor so hodili otroci, vzgojiteljica iz vrtca, pedopsihiatrinja, ki je 

obravnavala otroke, komandir policijske postaje, s katere so večkrat intervenirali ob 

agresivnih očetovih izbruhih v opitosti, psihologinja in specialna pedagoginja iz šole, 

predsednik hišnega sveta iz hiše, v kateri je družina stanovala. Na skupnem sestanku 

večkrat nismo imeli občutka, da bomo kam prišli. Pogovor je bil najprej bolj 

izmenjava monologov, prevladovalo je kritiziranje nasilnega očeta, matere, ki je 

odpovedovala v svoji vlogi, vse daljši je bil seznam problemov pri vsakem od 

družinskih članov in vse močnejši so bili glasovi, da je potreben odvzem otrok, 

predsednik hišnega sveta pa je bojevito zahteval celo izselitev družine iz 

večstanovanjske hiše. Nekateri (sicer v manjšini) pa smo poudarjali tudi pozitivne 

vidike staršev in cele družine ter se zavzemali, da jim damo še nekaj časa, da našo 

pomoč usmerimo na družino kot celoto in da z boljšim dogovarjanjem in obveščanjem 

med sabo poenostavimo naš sistem pomoči. Ko je konflikt med nami prišel do skrajne 

točke in je izgledalo, da soglasja ne bomo dosegli, je nenadoma prišlo do premika. 

Vzdušje med nami je postalo bolj strpno in izdelali smo osnutek nove strategije 

pomoči. Od tega sestanka naprej so se psihosocialne razmere v družini začele obračati 

na bolje, odvzem otrok ni bil potreben. V manjšem številu smo se potem dobili še 

enkrat, bolje pa smo se od takrat tudi obveščali med seboj po telefonu. Prav 

predsednik hišnega sveta pa je prvemu avtorju na njegovo veliko presenečenje v 

nadaljnjem vodenju cele družine, ki je trajalo še nekaj let, najbolj požrtvovalno 

pomagal. 

  

Iz zgornjega primera vidimo, da k stopnjevanju problematike pri uporabnikih lahko 

prispevajo tudi neurejeni, včasih celo konfliktni odnosi med posameznimi podsistemi 

podpore in pomoči. Zato se učinkovita SP pogosto ukvarja tudi z vprašanji 

zmanjševanja konfliktov med temi podsistemi in si prizadeva poenostaviti obstoječo 

organiziranost oblik podpore in pomoči. Lahko bi tudi rekli, da je to delo na 

zmanjševanju škodljivih učinkov, ki jih povzročamo sami izvajalci podpore in pomoči. 

Izboljšanje sodelovanja med izvajalci pomoči lahko privede do pozitivnih premikov 

pri uporabnikih, kot sva pokazala v zgornjem primeru in na drugih primerih iz domače 

prakse (Možina, 2002, Možina, v tisku); 

 

Pregled študij o uspešnosti SP bi presegel okvir tega članka, zainteresirani bralec pa lahko 

poseže po domačem viru (Možina, & Solarovič, 2003), od tujih virov pa podaja izčrpen 

pregled SP psihoz in celotnega področja SP Schiepek (1999). V kontroliranih (npr. Bertgen, 

Sachartschenko, & Kahl, 1991; De Giacomo et al., 1997) in v nekontroliranih (npr. Retzer, 

Simon, Weber, Stierlin, & Schmidt, 1989; Retzer, 1996; Merlo, Schwallbach, & Kröger, 

1991) študijah, so se pokazale naslednje prednosti, če so psihiatričnemu zdravljenju dodali še 

SP: manj prekinitev zdravljenja, manj ponovitev bolezni, manjša potreba po stacionarni 

obravnavi, manj zdravil v depo obliki, pozitivne spremembe na poklicnem področju, večje 

izboljšanje klinične slike in ravni socialnega delovanja, več socialnih interakcij in socialno 

primernejši odnosni vzorci. Pittmann je s sodelavci s "projektom Denver" (1981; povzeto po: 

Schiepek, 1999) pokazal, da je družinska terapija družin s psihotično problematiko – SP so 

izvajali na domu teh družin - enako klinično učinkovita kot bolnišnična, pri čemer pa prinese 

manj socialnih stranskih učinkov. Wynne (1996) je razvil načelo sistemskega posvetovanja 

pri obravnavanju psihoz, ki združuje psihoedukativne in sistemske vidike.  

 

Zakaj je SP primerna za obravnavanje hudih in ponavljajočih se duševnih motenj? 
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Sistemska družinska terapija je že v 60-ih letih osnovala načela, ki so omogočila uspešno delo 

s skupinami pacientov, ki so do tedaj veljali za terapiji nedostopne (npr. določeni obrobni 

socialni sloji in revni pacienti ali družine) (Minuchin et al., 1967; povzeto po: Schiepek, 

1999). Danes lahko opredelimo značilnosti in smernice SP, zaradi katerih je posebej primerna 

za paciente s HDM (Schiepek, 1999): 

  

1. Izrazita usmerjenost sistemskih terapevtov v pacientove vire moči (npr. v njegove fizične, 

psihične in socialne sposobnosti) in v krepitev moči ("empowerment“) omogoča, da tudi 

pacienti, ki so v svojih zmožnostih močno omejeni, dosežejo stabilizacijo (v primerih 

akutnih kriz) ali pozitivno spremembo. Npr. na primeru Virginie Satir in Miltona H. 

Ericksona, dveh legendarnih sistemskih psihoterapevtov, smo pokazali, kako sta tudi 

lastne hendikepe izkoristila za učenje in razvoj. Z lastnim zgledom sta razvila številne 

pristope, s katerimi sta tudi pri pacientih  s HDM prebujala upanje, njihove razpoložljive 

in še neizkoriščene zmožnosti ter zmanjševala obup. Na tej tradiciji se razvija SP še 

naprej, npr. t.i. k rešitvi usmerjena SP (Možina, & Kramer, 2002; Nemetschek, 2003). O 

perspektivi moči piševa še v zadnjem delu tega sestavka. 

2. SP lahko odgovarja na potrebe širokega spektra pacientov: na eni strani postavlja 

minimalne zahteve po pacientovi stopnji psihičnega in socialnega funkcioniranja, 

govornih spretnostih, stopnji razvoja osebnosti, po drugi strani pa ponuja načine 

obravnave, kjer imajo pacienti zelo visoke terapevtske cilje (npr. dolgotrajni intimni 

odnosi, ustvarjalno delo). V SP torej za izhodišče obravnave ljudi s HDM ne vzamemo 

ideala zdravja, ampak se pacientu pridružimo tam, kjer je in v tistem, kar zmore. Npr. 

Willi (1999) je razvil t.i. »ekološko perspektivo« in npr. pokazal, da številni ljudje s HDM 

ne prenesejo dolgotrajnih tesnejših odnosov z ljudmi, so pa lahko zelo ljubeči in skrbni do 

živali. Terapevt mora po Williju v tem primeru ceniti, če od ljudi odmaknjeni pacient 

skrbi za domačo žival, in ga  ne sili v odnose z ljudmi (npr. v skupino za samopomoč). 

3. V pogledu na človeka SP dopušča različnost, posebne oblike vedenja, neobičajne ali 

nekonvencionalne življenjske sloge. Ljudi s HDM ima okolica pogosto za »čudake« in 

tudi sistemski terapevti se v stikih z njimi srečujemo z lastnimi predsodki in mejami svoje 

tolerance.  

4. Sistemski terapevti so razvili in opisali strategije ravnanja s posebej težkimi in 

brezizhodnimi situacijami in za pomoč uporabnikom, ki imajo na GAF lestvici najnižje 

ocene (1 do 30) (npr. Berg, & Miller, 1993). Ena od njih je strategija »malih korakov« z 

oblikovanjem majhnih ciljev, ki so konkretni, oprijemljivi, povezani z vedenjem, za 

katere je čim bolj verjetno da jih bo pacient uresničil. Vstop v program pomoči mora 

imeti nizek prag, dogovori o ciljih in sodelovanju pa morajo biti neobvezujoči. Nato se 

lahko cilji počasi in postopno večajo, dogovori pa postajajo bolj obvezujoči. Npr. v 

supervizijskem pogovoru je socialna delavka, ki dela v dnevnem centru uporabniške 

organizacije, prvemu avtorju potožila o svojih neprijetnih občutkih razočaranja, ker 

uporabnikom v centru ponujajo raznolik program, mnogi med njimi pa so v času pred 

najinim pogovorom v glavnem sedeli za mizami, veliko kadili, se pritoževali nad 

dolgčasom. Bolj kot jih je poskušala aktivirati, bolj so izogibali možnim aktivnostim. 

Predlagal sem ji, da naj vsede zraven in morda tudi sama pojamra nad čem, tako da bo z 

njimi dobila stik okoli trenutne teme. Kasneje mi je zadovoljna poročala o majhnih 

spremembah pri uporabnikih in komentirala: »Hotela sem dobro, a izgubila sem stik z 

njimi. V svoji dobri veri sem hotela preveč in prehitro.« O uspešnosti podobne strategije 

pomoči smo poročali tudi v primeru iz lastne prakse (Možina, 2002, Možina, v tisku). 

5. Sistemski psihoterapevti so pri intervencijah, ki bi lahko intenzivirale čustveno 

doživljanje pacientov s HDM in njihovih bližnjih, previdni. Raziskave o visoki stopnji 

izražanja čustev (EE) kažejo, da lahko čustvene obremenitve pri osebah s psihotičnimi 
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motnjami povečajo možnost za ponovitev psihotične faze. SP zato tem pacientom 

pomaga, da se intenzivnemu doživljanju in čustvom ne prepustijo v celoti. Jasnost, 

nazornost in konkretnost postopkov SP je primerna za čustveno občutljive in s strahovi 

obremenjene paciente.  

6. Pri delu s pacienti s HDM morajo terapevti sodelovati in se usklajevati z njihovimi 

bližnjimi. SP uporablja metode in tehnike za ohranjanje in izboljševanje tega sodelovanja. 

Pri metodi »krožnih vprašanj« (Selvini-Palazzoli, 1985, 1988; Stritih, Rapoša Tajnšek, & 

Možina, 1993) terapevt vsakega družinskega  člana  povabi, da pove, kako  vidi  odnos  

med dvema drugima družinskima članoma, še posebej tisto, kar ji ali mu je všeč.  Gre za 

raziskovanje diadnega odnosa, kot ga vidi tretja oseba. Namesto da bi npr. mamo direktno 

vprašali, kako bi opisala svoj odnos do hčerke, vprašamo očeta, kako vidi odnos med 

svojo ženo in hčerko itn. Večinoma nama člani družine po takem pogovoru povedo, da so 

bili pozitivno presenečeni, saj marsičesa od tistega, kar so slišali, doma še niso. Tako se 

poveča preglednost odnosov v družini, kar je lahko dobro izhodišče za razvijanje 

terapevtskih dogovorov v smeri želenih sprememb. 

7. Če pride do izboljšanja simptomov pri pacientih, se morajo spremeniti tudi drugi deli 

odnosnega sistema, v katerega je pacient vpet. V SP si zato prizadevamo za podporo 

pacientovih bližnjih v procesu uresničevanja pacientovih želenih sprememb, saj je to 

bistveni pogoj za uspešnost SP in PSR. 

8. S pomočjo sistemskih konceptov so razvili strategije, s katerimi lahko zmanjšamo potrebo 

po bolnišničnem psihiatričnem zdravljenju (glej tudi zgoraj o evalvacijskih študijah SP). 

Namesto tega poteka obravnava v okviru  naravnih podpornih sistemov (npr. družine) in z 

nudenjem ambulantnih psihiatričnih uslug. 

9. Posebno v primerih, kjer pacient v družini nima opore, je lahko plodno vključevanje 

prostovoljcev, kar pa seveda prinese s sabo tudi potrebo po koordinaciji med strokovnjaki 

in prostovoljci, po mentorstvu in superviziji. Brez tega je vključevanje prostovoljcev za 

delo z osebami s HDM praviloma neučinkovito. Vključevanje prostovoljcev pomeni 

veliko dodatnega dela za koordinacijo sistema pomoči in odgovornosti, vendar lahko 

učinki kakovostnega dela prostovoljcev ta dodatni napor strokovnjakom odtehtajo 

(Možina, 2002, Možina, v tisku; Stritih, & Možina, 2000). 

 

Kaj lahko sistemska znanost ponudi pomagajočim strokovnjakom in laikom na 

področju PSR?  

 

Zgodovinsko gledano je že z družinsko terapijo v šestdesetih letih dvajsetega stoletja prišlo do 

pomembnega premika v razumevanju problema in patologije uporabnikov psihosocialne 

pomoči. Govorimo o t.i. paradigmatskem premiku, ki je opredelitev problema premestil od 

posameznika (t.i. identificiranega pacienta) k njegovemu vedenju in odnosom z drugimi, zanj 

pomembnimi ljudmi. Sistemski pristop v sedemdesetih letih je razširil pojem uporabnika na 

uporabniški sistem in poudaril namen, s katerim so se osebe iz posameznikovega odnosno 

pomembnega okolja oz. konteksta  povezale v reševanje nekega psihosocialnega problema 

(Doel, & Marsh, 1992). Danes (predvsem pa od osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega 

stoletja, torej v postmodernem obdobju) obstaja vse več terapevtskih in rehabilitacijskih 

pristopov, katerih zagovorniki si prizadevajo, da zgodb uporabnikov ne bi več prevajali v 

pojme oz. »besednjak« določene teorije, temveč počnejo ravno obratno: učijo se metafor, ki 

jih v svojih opisih koristijo uporabniki, da bi znotraj okvira njihovega razumevanja ustvarili 

dogovorjene želene spremembe.  

 

Prepričana sva, da bi osrednji teoretični pojmi in metode, ki jih utemeljuje in predlaga 

sistemska znanost, lahko zaradi svoje »transdisciplinarnosti« postali pomemben del novega 
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skupnega slovarja, ki bi segal onkraj znanstvenih jezikov posameznih disciplin in bi koristil   

strokovnjakom, ki nudijo pomoč in laikom na področju PSR, ne glede na njihovo strokovno in 

poklicno usmeritev. V nadaljevanju naštejeva in kratko opiševa vrsto ključnih sistemskih 

pojmov in metodičnih načel za uspešno PSR, kot so stališče udeleženosti, delovni odnos med 

izvajalci psihosocialne podpore in pomoči ter uporabniki, perspektiva (krepitev) moči, 

ekološka vednost, sistematično nesistematični pristop, hermenevtična dialoška metoda. 

 

Stališče udeleženosti 

Vsak strokovnjak v interakciji PSR deluje s stališča udeleženosti (von Foerster, 1991), takrat 

kadar obravnava vse udeležene kot vzajemno, krožno povezane, sebe pa kot neogibno 

vključenega v sistem, ki je predmet njegovega opazovanja. Stališče udeleženosti velja za 

temeljno predpostavko že prej omenjene postmoderne naravnanosti izvajalcev psihosocialne 

podpore in pomoči. Drža udeleženosti ima pomembne etične posledice (von Foerster, 1993) – 

govorimo o etiki udeleženosti (Hoffman, 1994), saj od izvajalca podpore in pomoči zahteva, 

da se odreče objektivističnemu (in pogosto moralističnemu) presojanju, pojasnjevanju in 

predpisovanju »ustreznejšega« doživljanja in vedenja uporabniku. Stališče in etika 

udeleženosti vodita vsakega udeleženca v PSR k prevzemanju deleža odgovornosti za lastne 

odločitve in dejanja, saj odgovornosti ni več mogoče v celoti pripisovati nekemu širšemu, 

zunanjemu, objektivnemu referenčnemu okviru (predpisom, normam, teoriji, metodi, 

avtoriteti). 

 

Netrivialnost in kompleksnost   

Zagovorniki sistemskega pristopa na področju PSR smo sprejeli razumevanje temeljne 

»netrivialnosti« (von Foerster, 1991) in kompleksnosti vseh sodelujočih sistemov 

(uporabniških, podpornih, ekspertnih itn.) v PSR. Ena od ključnih značilnosti ljudi kot 

netrivialnih sistemov je, da ne moremo z natančnostjo določiti, kakšen je naš obrazec 

obnašanja in smo zato nepredvidljivi. Način našega vedenja v sedanjosti je namreč odvisen od 

zgodovine vseh naših dosedanjih akcij in interakcij: vsako naše dejanje postane podlaga za 

naše nadaljnje delovanje. To pomeni, da se obrazec našega obnašanja z vsakim našim 

početjem, doživetjem, z vsako našo interakcijo nekoliko spremeni. Zaradi opisanih značilnosti 

ne moremo z gotovostjo in točnostjo napovedati vedenja netrivialnih sistemov v prihodnosti. 

Tovrstna napovedna negotovost lahko izvajalcem podpore in pomoči na področju PSR vedno 

znova dodaja zagon za nova prizadevanja, zaupanje v razpoložljive, čeprav še neuporabljene 

vire moči uporabniškega sistema (pa tudi sistema psihosocialne podpore in pomoči ter širšega 

družbenega sistema). Izvajalci podpore in pomoči s pristajanjem na tovrstno negotovost, s 

pripravljenostjo na ugodna in neugodna presenečenja v interakciji z uporabniškim sistemom, 

lahko postopno razvijejo gotovost drugega reda (Šugman Bohinc, 1997), to je gotovost v 

negotovost. Opisano razumevanje ne pomeni, da ne bomo več »trivializirali« oz. 

poenostavljali kompleksnosti svojih sogovornikov  v  PSR, si torej na zelo preprost način 

razlagali njihovo doživljanje in obnašanje. Toda svoje poenostavljene opise in razlage, svoje 

interpretacije si bomo prizadevali obravnavati kot hipoteze. Te svoje hipoteze, poskusne 

pojasnitve vedenja sogovornikov, bomo v interakciji PSR lahko z njihovo pomočjo potrdili ali 

zavrnili. 

 

Delovni odnos med izvajalci psihosocialne podpore in pomoči ter uporabniki 

V PSR je velikega pomena vzpostavitev in uresničevanje delovnega odnosa med 

uporabniškim in podpornim sistemom. Z uporabo dimenzije »delovnega« želimo poudariti, da 

PSR pomeni posebno vrsto zahtevnega in odgovornega dela, ki potrebuje poseben čas in 

prostor (Čačinovič Vogrinčič, 2002). Glavne sestavine takšnega delovnega odnosa so: 

dogovor o skupni opredelitvi želene rešitve, ki poleg maksimalnih, dolgoročnih ciljev oz. vizij 
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vključuje tudi minimalne, kratkoročno uresničljive cilje; raziskovanje in krepitev virov 

uporabniškega sistema (od že razpoložljivih in aktiviranih do še nerazpoložljivih ali 

nemobiliziranih, a potrebnih za uspešno uresničitev želenega razpleta), na podlagi katerega 

dogovorimo načrt mogočih, uresničljivih majhnih korakov, specifičnih nalog v smeri 

dogovorjenih ciljev. Opisani proces ni linearen, temveč se krožno razvija in vodi do 

preverjanja in ponovnega opredeljevanja posameznih sestavin delovnega odnosa, kot so 

dogovori glede definicije ciljev in možnih korakov do njihove uresničitve. V procesu 

takšnega sodelovanja se med podpornimi in uporabniškimi sistemi razvije posebna čustvena 

in spoznavna vez  – medsebojno zaupanje, spoštovanje, privlačnost, razumevanje in 

povezanost v skupni dejavnosti – ki dopolnjuje elemente delovnega odnosa. 

 

V kontekstu PSR se večkrat srečujemo tudi s t.i. »neprostovoljnimi« uporabniki (nekateri med 

njimi svoj odpor do zdravljenja izražajo tudi z nerednim jemanjem zdravil). Zanje vsaj v prvi 

delovni fazi običajni modeli pomoči in rehabilitacije mnogokrat niso primerni. V primeru 

neprostovoljnega uporabnika je zelo pomembno, da izvajalci psihosocialne podpore in 

pomoči opredelijo tiste vidike delovnega odnosa, o katerih se ni mogoče pogajati (npr. redno 

jemanje predpisanih zdravil po navodilih lečečega psihiatra), in tiste vidike, o katerih se je 

mogoče pogajati. Na tem področju se razvija uporabnikova svoboda izbire. Z uspešnim 

dogovarjanjem se pomembno poveča uporabnikova motivacija za sodelovanje v PSR 

(Rooney, & Bibus, 2001), kar vodi do tega, da podporni in uporabniški sistem skleneta 

dogovor o začetku sodelovanja in prevzemanju osebne odgovornosti za svoje odločitve v 

delovnem odnosu. 

 

Pridruževanje uporabniškemu sistemu – utilizacijski pristop 

Gre za sklop neverbalnih in verbalnih postopkov (npr. zrcaljenja uporabnikove govorice 

telesa in povzemanja njegovih osebnih jezikovnih metafor, Brooks, 1996), s katerimi 

izvajalec psihosocialne podpore in pomoči spodbuja in razvija stik z uporabniškim sistemom, 

tako da čimbolj pretanjeno in vešče uporablja uporabnikov način opisovanja, razumevanja, 

njegov osebni zemljevid resničnosti. Strokovnjak, denimo, pozorno opazuje uporabnikovo 

držo telesa, njegove značilne kretnje, mimiko obraza, barvo kože, spremlja njegovo dihanje, 

višino, barvo njegovega glasu, ritem njegovega govora itn. in zrcali to, kar je opazil, v svoji 

govorici telesa. Utilizacijski pristop (Erickson, & Rossi, 1979) temelji na predpostavki, da je 

vse, kar prinaša uporabnik v sistem pomoči, potencialni vir za ustvarjanje prilagojenih oblik 

načrtovanja pomoči. 

  

Perspektiva (krepitev) moči 

Saleeby (1992) govori o t.i. »leksikonu moči«, de Shazer (1991), Bergova in  Miller (1993) 

raziskujejo »izjeme«: če se npr. uporabnik pritožuje zaradi težav v zvezi z odvisnostjo od 

alkohola, ga izvajalec psihosocialne podpore in pomoči spodbudi, naj pazljivo razišče vse 

situacije in trenutke, ko je uspel abstinirati. Uporabniški sistem torej podpremo, da prepozna 

izjeme v karieri svoje nemoči oz. neuspešnih poskusov reševanja problema in čimbolj 

konkretno razišče, kaj je bilo takrat drugače. Delo na izjemah je delo na aktivaciji lastnih 

virov moči, njihovi podpori, obnovi, okrepitvi, razširitvi, uporabi (Možina, & Kramer, 2002). 

 

Različni načini preokvirjanja 

Vire moči uporabniškega sistema si izvajalci psihosocialne podpore in pomoči prizadevamo 

podpreti in izkoristiti, neuspešne in neučinkovite vzorce poskusov obvladovanja problema pa 

konstruktivno preusmeriti s postopki preokvirjanja (Watzlawick, Weakland, & Fisch, 1974). 

Uporabnikov  opis, njegovo doživljanje določene problemske situacije (ali vzorca reševanja te 

situacije) postavimo v tak spoznavno čustveni kontekst, da bo isto situacijo (ali vzorec 
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njenega reševanja) začel doživljati kot pomensko spremenjeno in temu ustrezno drugače 

ravnal z njo oz. v njej. Možnosti za preokvirjanje je neskončno, pač v skladu z našim 

utilizacijskim pristopom, zato naštevava samo nekatere temeljne načine preokvirjanja: od 

problemov k rešitvam, od preteklosti k sedanjosti in prihodnosti, od virov nemoči k virom 

moči, od vzrokov (»zakaj« ) k opisom doživljanja in ravnanja (»kako«), od splošnega h 

osebnemu, od abstraktnega h konkretnemu, od prevladujočega k izjemam, od nesmiselnosti k 

smislu, z uporabo humorja, paradoksa (npr. predpisovanja simptoma, prestrukturiranja 

simptoma-problema in rešitve v času in prostoru idr.), s pripovedovanjem (osebnih, mitskih, 

uporabniških) zgodb, pravljic, metafor, analogij, itn. (Šugman Bohinc, 2000, 2003). 

 

Ekološka vednost 

Izvajalci psihosocialne podpore in pomoči smo ekološko nevedni (Keeney, 1983), kadar 

zanemarimo ali spregledamo posledice kriznega stanja v uporabniškem sistemu, ki skoraj 

vedno spremlja načrtovanje in uresničevanje želenih sprememb. Vsaka, še tako zadovoljujoča 

sprememba namreč poruši obstoječe, še tako nezadovoljujoče ravnovesje (odnosov, moči, 

vlog, pravil itn.) v uporabniškem sistemu, torej v sistemu njegovih odnosov z bližnjimi, ki 

sodelujejo v procesih reševanja problema. Prav zato je pomembno razumeti spremembo v 

njeni soodvisnosti od stabilnosti - vsakokrat, ko smo osredotočeni na spremembo, bi morali 

obenem že pripravljati okoliščine za njeno čimprejšnjo stabilizacijo. Slednje lahko izvedemo 

na zelo različne načine, začenši s tem, da uporabnike (npr. družinske člane) povabimo, naj si 

do čimvečjih potankosti zamislijo (zagledajo, zaslišijo, občutijo itn.) konkretno želeno 

situacijo v odnosih s svojimi bližnjimi in pomembnimi drugimi. Uporabniki s tem utrjujejo 

načrtovano želeno spremembo ter se pripravljajo na možne posledice njenega vpliva na 

dosedanje ravnovesje sistema (npr. družine), še preden jo dosežejo. Z vsemi družinskimi člani 

se na primer pogovarjamo o tem, kaj bo za njih drugače, ko bo sin, ki je zaradi svojih 

psihosocialnih stisk za več let prekinil študij in prebil večino svojega časa doma z materjo, 

znova nadaljeval študij. Slednje je želja vseh družinskih članov, torej članov uporabniškega 

sistema. Kaj se bo spremenilo v fantovem vsakdanjiku? Kaj v vsakdanjiku njegove matere? 

Očeta? Sestre? Kaj jim bo v pomoč, da bodo uspešneje premagali kritični čas prehoda iz stare 

v novo, želeno obliko odnosov in življenja sploh? V supervizijskem delu s socialnimi 

delavkami sva večkrat srečala primere, ko je socialna delavka uporabniku priskrbela določeno 

finančno podporo, sobo, kjer je lahko bival, včasih celo delovno mesto, ni pa delala na tem, 

da uporabnik ne zna gospodarno ravnati z denarjem, ni navajen na samostojno bivanje, nima 

izkušenj z delom v skupini in težko zdrži disciplino, potrebno za izvajanje nalog v novi 

službi. Ko je uporabnik spet ostal brez denarja, ko je zahteval nujno selitev ali izostajal v 

službi, pa je to pripisala njegovi hudi problematiki oz. težavnosti in spregledala, da je bil sam 

projekt pomoči predimenzioniran. Izvajalci psihosocialne podpore in pomoči so doživljali 

občutke osebne in strokovne nesposobnosti, neučinkovitosti (Šugman Bohinc, 2000). 

 

Sistematično nesistematični pristop 

Sistemski okvir psihosocialne pomoči in rehabilitacije lahko opišemo tudi kot sistematično 

nesistematični pristop (Bardmann, 1996). Sistematično preverjamo svoje in uporabnikove 

predpostavke, opredelimo želeno rešitev problema in minimalne cilje razgovora, preverjamo 

njihovo uresničevanje, obravnavamo vsakega uporabnika in njegove bližnje kot zgodbo zase, 

se mu učimo pridruževati, uporabljamo metodična načela sistemskega socialnega in 

terapevtskega itn. dela, preokvirjamo uporabnikove vzorce reševanja problema na 

najrazličnejše načine, preverjamo svoje razumevanje uporabnikovega razumevanja itn. 

Nesistematični smo v svojem raznolikem odgovarjanju na raznolike probleme, zgodbe, vizije 

rešitev uporabniških sistemov, v raznoliki uporabi konceptov, pristopov, metod, postopkov za 

raznolike uporabnike, v neutrudnem preizkušanju novih načinov reševanja problema 
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uporabnika in v konkretni obliki pridruževanja uporabniku in njegovim bližnjim. Opisani 

sistematično nesistematični pristop zahteva veliko samostojnost sistemskega strokovnjaka, saj 

se mora znajti in vedno znova prilagajati (Šugman Bohinc, 1997). 

 

Hermenevtična dialoška metoda 

Ni pomembno le, katere sistemske strokovno teoretične pojme in postopke PSR bomo 

uporabljali, temveč tudi (in marsikdaj predvsem) kako bomo to izvedli v neposredni 

interakciji z uporabnikom in njegovimi bližnjimi. Kakšna bo stopnja usklajenosti našega 

verbalnega in neverbalnega komuniciranja? Kako soustvariti ugodno vzdušje za razvoj 

uspešnega delovnega odnosa? V sistemskem, postmodernem pristopu na področju PSR 

uporabljamo t.i. hermenevtično dialoško metodo, ki jo kratko lahko opišemo kot proces, v 

katerem izvajalci psihosocialne podpore in pomoči dosledno interpretiramo interpretacije 

sogovornikov: vsak njihov opis povzamemo, ga morda preusmerimo ali preokvirimo s 

kakšnim svojim vprašanjem, dopolnimo s svojo hipotezo (možno razlago) itn. ter vrnemo 

sogovorniku, ki našo interpretacijo sprejme, zavrne, dopolni z novim opisom in jo na ta način 

razvija naprej, v smeri želene rešitve. V takšnem procesu sogovorniki razvijejo nove osebne 

interpretacije (problema, rešitve, možnih korakov, lastnih virov moči idr.) in se morda 

dogovorijo o kakšni novi skupni interpretaciji – npr. strokovnjak in uporabnik se zedinita 

glede tega, kaj lahko uporabnik stori, da bi rešil svojo težavo, ali kateri vir moči lahko uporabi 

za ta namen. Po tej poti se razumevanji uporabnika in strokovnjaka postopoma zbližujeta, 

čeprav oba ohranjata svojo individualno različnost (Pask, 1992). Hermenevtična metoda 

razgovora odpira vrata dialoga, ki vodi k večjemu »razumevanju razumevanja« sebe in 

drugega (Šugman Bohinc, 2000, 2003). 
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