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Hvad er hypnose? 

Hypnose er et samlet begreb for et flertal af imaginativa og fokuserende behandlingsmetoder. 

Hypnos bruges også synonymt med ”trance”, dvs. en bevidsthedstilstand som er åbent, kreativt 

og modtageligt. Denne tilstand bruges i skiftende sammenhang som yoga, mental træning, 

meditation. I den vestlige verdens kliniske psykologi og medicin bruges denne tilstand for at 

fordybe personens kontakt med sit indre og forstærke behandlingseffekten. Ved anvendelse af 

hypnose kræves særlig kompetens, etik og professionelle rammer. Desværre sammenblandes 

scene hypnose (underholdningshypnose) med klinisk hypnose. I Sverige er der en lovgivning 

som kræver en professions legitimation for den som skal arbejde med hypnose. 

 

Hvordan foregår det? 

Psykologen/terapeuten som arbejder med hypnose tilpasser arbejdsmetoderne efter klientens 

personlighed og behov. Når man søger behandling starter man med et eller flere vurderings 

samtal: psykologen/terapeuten vurderer om han/hun har de rette kompetencer og klienten får 

mulighed at ”mærke efter” om han/hun oplever tillid for just denne behandler. 

Psykologen/terapeuten /behandleren kan have den samme uddannelse men deres personlig stil 

kan være meget forskellig. 

 

Hypnose og psykoterapi 

Psykologen/terapeuten vurderer personens udfordringer i en eller flere interviewer, for at få en 

opfattelse af baggrunden til disse problemer og på hvilken måde hypnose kan være til nytte i det 

enkelte fald. Psykologen/terapeuten kan derefter hjælpe personen at udforske hvordan tidligere 

erfaringer påvirker aktuelle relationer, og hvordan eventuel usikkerhed, angst og fantasier, eller 

andet som man er blevet enige om at udforske i behandlingen kan arbejdes med for at give 

”lindring” og gør livet lettere og forhåbningsvis også lidt gladere. Det kan f.eks. handle om at 

forstå og frigøre sig fra et mønster som ikke længer er funktionelt.  Hypnose gør det nemmere at 

søge efter problemet eller kærnen til problemet og hypnose kan også bruges til at finde 

løsninger på problemet.  

 

I psykoterapi bruges samtalen som vej til at lære sig selv bedre at kende eller som problem 

løsning. Hypnose kan hjælpe til at fordybe også en bedre forståelse for og bedre kontakt med 

sig selv. I mage situationer er hypnose en brugbar metode når man søger efter problemerne på et 

dybere plan og behandlingen kan derfor have behov for at pågå under en længere tid. Mange 

gange er hypnose meget brugbart for mindre komplicerede problemer og man kan få god hjælp 

af hypnose som en metode til selv hjælp og for at kunne håndtere udfordringer i hverdagen. 

 

Du får selvfølgelig yderligere information og høre nærmere hvordan et terapiforløb med 

hypnose kan bruges i forhold til dine udfordringer.  

 

 

 


