Børne- og Familiepsykologisk Selskab
arrangere et tre dages kursus i samarbejde med Anna Freud Centeret, London
Mentalization-Based Treatment for Children: a time limited approach
MBT-C
MBT-C er et helt nyudviklet koncept til mentaliseringsbaseret korttidsbehandling af børn med
inddragelse af deres forældre. Kursus i tilgangen er endnu kun annonceret få steder i verden og vi
er i Børne- og Familiepsykologisk Selskab stolte af at kunne arrangere dette kursus for første gang i
Danmark.
Kursusbeskrivelse
Dette kursus giver en introduktion til mentaliseringsbaseret behandling af børn (MBT-C), en
tidsbegrænset tilgang til terapeutisk arbejde med børn i alderen 5-12 år med en række kliniske
problemstillinger.
På kurset introduceres begrebet mentalisering og dets anvendelse i klinisk arbejde med børn i
alderen 5-12 år og deres forældre. Kurset giver et overblik over udviklingen af mentalisering hos
børn i denne aldersgruppe, samt hvordan deres mentalisering kan vurderes. Dertil vil kurset
omfatte en introduktion til en tidsbegrænset mentaliseringsbaseret behandlingsmodel (MBT-C).
Kurset giver specifikke færdigheder som kan anvendes i klinisk arbejde med børn ud fra et
mentaliserende perspektiv samt til det sideløbende arbejde med forældrene.
Læringsmål for undervisningen:
• At deltagerne opnår viden om udviklingen af mentalisering hos børn i alderen 5-12 år, samt
får en forståelse for betydningen af mentalisering ved forskellige kliniske problemstillinger
hos børn
• At deltagerne lærer om de grundlæggende karakteristika ved tidsbegrænset
mentaliseringsbaseret behandling af børn
• At deltagerne får viden om vurdering af mentalisering hos børn
• At deltagerne opnår praktiske færdigheder i fht. at arbejde med børn og deres forældre fra
et mentaliseringsbaseret perspektiv.
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Om underviser Nicole Muller
Nicole Muller, MSc, arbejder til daglig som psykoterapeut for børn og unge, samt familieterapeut
på Children and Adolescent Medical Health Centre, The Jutters, i Haag i Holland. Hun er tilknyttet
Anna Freud Centeret i London, hvor hun både er en del af MBT-F teamet og MBT-C teamet.
I sit arbejde har Nicole udviklet og tilpasset MBT til behandlingen af børn i alderen 5-12 år med
tilknytningsforstyrrelser og/eller traumer, særligt børn der er adopterede eller bor i plejefamilier,

samt til unge med begyndende forstyrrelser af personligheden i alderen 12-23 år. Som
familieterapeut er hun også medlem af MBT-F teamet, der tilbyder mentaliseringsbaseret
behandling til familier.
Nicole har skrevet et antal artikler og bøger, hovedsagligt på hollandsk, og er medforfatter til en
central lærebog om mentaliseringsbaseret behandling af børn Mentalization Based Treatment for
Children: a time limited approach (APA, 2017). Hun er i øvrigt træner og supervisor i MBT-F og
MBT-C i Holland og andre lande.
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