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3 dages intensiv workshop i København 18.-20. januar 2010 
 

Mentaliseringsbaseret psykoterapi 
 

v/ psykolog, specialist i psykoterapi Rikke Bøye og 
specialeansvarlig overlæge i psykoterapi Morten Kjølbye 

 

Mentaliseringsbaseret psykoterapi af patienter med borderline personlighedsforstyrrelse 
er en empirisk valideret behandlingsmetode udviklet af Anthony Bateman og Peter 
Fonagy. Mentalisering er et relativt nyt begreb, der har fået megen opmærksomhed 
gennem de seneste år. Det udspringer af psykoanalytisk tænkning, tilknytningsteori og 
neurobiologisk forskning, og refererer til menneskets evne til at forstå sig selv og til at 
forstå andre. Evnen til mentalisering er en nødvendig forudsætning for at forstå det 
sociale rum og til at kunne etablere og fastholde tilfredsstillende relationer. 
Mentaliseringsbaseret behandling bygger på en kompliceret teori men indeholder nogle 
simple og praktiske terapeutiske håndgreb. I workshoppen vil den basale terapi blive 
gennemgået, og de grundlæggende terapeutiske håndgreb blive indøvet gennem 
rollespil og diskussioner her af. 
I kurset vil der blive fokuseret på: 

• Tilknytning og udvikling af relationsmønstre 

• Neurobiologisk grundlag for mentalisering 

• Mentaliseringens betydning for psykiske problemer 

• Diagnosticering af svigtende mentalisering 

• Grundlæggende principper for mentaliseringsbaseret behandling 

• Træning i anvendelse af MBT principper 

Form: Forelæsning, diskussion, gruppediskussion og rollespil 

Undervisere: Rikke Bøye cand.psych. specialist i psykoterapi og Morten Kjølby 
specialeansvarlig overlæge i psykoterapi, Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Århus 
Universitetshospital, Risskov. Begge arbejder til dagligt med mentaliseringsbaseret 
psykoterapi i forhold til patienter med en borderline personlighedsforstyrrelse og har 
stor undervisnings- og supervisionserfaring inden for området. 
 

Tid og sted: 18.-20. januar 2010, mandag kl. 10.00-17.00, tirsdag og onsdag kl. 9.00-
16.00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København. Ø 

Deltagerpris: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af 
DPSP kr. 5.700, andre akademikere kr. 6.500, EAN fakturering er ikke muligt. Max 
deltagerantal: 24. 

Bindende tilmelding: senest 1. november 2009 via www.dpsp.dk 
 

Meritering: Kurset søges godkendt med 18 timer i relevante specialistuddannelser. 
 

Arrangører: DPSP v. Kirsten Rosenkrantz Grage & Anne Vonger Kaas 

http://www.dpsp.dk/�

	DPSPs årlige internationale heldagsseminar afholdes fredag den 4. september i København, med den internationalt kendte psykoanalytiker NANCY MCWILLIAMS. Seminaret omhandler Caseformulering. Arrangementet følges op af et intensivt kursus d. 5. september med Nancy McWilliams. Vi forventer stor tilstrømning og anbefaler derfor hurtig tilmelding, for dem der vil sikre sig en plads. Se de øvrige kurser inde i bladet. Hjemmesiden vil hele tiden blive holdt opdateret med nye kurser.
	Danske Regioners nye uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, som er blevet til i et samarbejde mellem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening, er et historisk fremskridt for psykologers position i psykiatrien, som kan få afsmittende betydning for psykologers kompetenceudvikling og ansvarsområder indenfor andre områder af sundhedssektoren. DPSPs formand har deltaget i forarbejdet til uddannelsen, som vi forventer kommer til at virke fremmende for anvendelse af psykoterapeutiske metoder i psykiatrien og vil medvirke til at nedbringe ventelister til diagnostisk udredning og behandling. På privatpraksisområdet er sygesikringsordningen udvidet til også at omfatte depression. Det er en naturlig konsekvens af den viden der i dag eksisterer om effektiviteten af psykoterapeutiske metoder – og det er på tide. Ordningen bør udvides til at omfatte alle aldersgrupper.
	DPSP går ind for at fastholde metodefriheden indenfor psykoterapeutisk arbejde for at sikre opretholdelse af en sund praksis med størst mulig effektivitet af og hensigtsmæssighed i behandlingen af den enkelte borger. Vi kan ikke acceptere hvis politiske forhandlinger eksempelvis om ressourcer resulterer i begrænsninger af metodefriheden, udover den regulering der allerede finder sted via psykologfaglige og nationale organer. Det ville være falsk kvalitetssikring, ikke fagligt forsvarligt, ikke til gavn for brugere af psykologydelser og ville risikere at fordreje og udvande udviklingen af professionen. Indskrænkning af metodefrihed har allerede haft store negative konsekvenser udenfor landets grænser. Psykoterapi skal naturligvis være videnskabeligt baseret, og en ”evidensbaseret praksis” som beskrevet i eksempelvis APA’s statement www.apa.org/practice/ebp.html finder vi peger i den rigtige retning. 
	Anbefaling 2 i Danske Regioners debatoplæg ”Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet” www.regioner.dk som er udarbejdet i samarbejde med bl.a. Dansk Psykolog Forening, finder vi stærkt bekymrende. Det anføres, at det skal sikres, at psykologbehandling af angst og depression via sygesikringen er ”evidensbaseret”. Men det angives ikke hvilket evidensbegreb man tager udgangspunkt i, ej heller hvad der menes med ”sikres”. Danske psykologers professionsudøvelse har baggrund i bl.a. metodefrihed under ansvar. Er der risiko for en begyndende nedbrydning heraf? 
	Vi går naturligvis ind for velovervejet anvendelse af effektforskningens foreløbige resultater. Men vi kan ikke gå ind for generelle restriktioner overfor anvendelse af anerkendte og evidensmæssigt lovende men endnu ikke evidente eller endnu ikke underkendte psykoterapeutiske metoder, eller pålæg om alene på baggrund af en diagnostisk afgrænsning at skulle benytte bestemte psykoterapeutiske metoder. Sidstnævnte kan være relevant i afgrænsede sammenhænge, som eksempelvis forskningsprogrammer eller måske i relation til uerfarne terapeuter (under supervision) som har et smalt repertoire af psykoterapeutiske færdigheder. Men ikke i forhold til psykologer med årelang uddannelse i psykologiens discipliner, klinisk erfaring og efteruddannelse i psykoterapi. Det ville ligge under standarden for god psykologbehandling, hvor nuanceret individuel assessment, herunder diagnostisk udredning, må være en grundlæggende forudsætning for at beslutte, hvilke metoder der bringes i anvendelse, ligesom løbende monitorering af den psykoterapeutiske effekt kan nødvendiggøre ændringer i metode undervejs i et forløb. I mange tilfælde vil individuel assessment pege på hensigtsmæssigheden af at anvende andre interventionsmetoder, end dem der ud fra diagnosen måtte være evidens for. Andre gange vil anvendelse af den i forhold til diagnosen evidensbaserede metode være at foretrække, og kan eksempelvis være et relevant valg, hvis man som kliniker efter grundige overvejelser er i tvivl. 
	Vi ved at psykoterapi virker, signifikant. Men det betyder jo ikke at ethvert individ med let til moderat psykisk lidelse kan drage nytte af psykoterapi. Evidensforskningens resultater vil aldrig kunne fritage klinikeren for refleksion og selvstændig stillingtagen, hvis vi skal bevare respekt om vort fag og sikre virksom behandling. Depression og angsttilstande er ingen undtagelse. Det ville være katastrofalt hvis henvisning til psykologbehandling blev betinget af, at disse tilstande blev behandlet med nogle få udvalgte terapiformer. Katastrofalt for de mange patienter der kunne være hjulpet hurtigere og bedre med andre metoder. 
	Som det gælder for lægers ordinationsret, bør det også i fremtiden være pålagt psykologen, at vurdere hvilke interventioner der i forhold til det enkelte individ kan benyttes i forventning om den størst mulige sundhedsfremmende effekt. Effektforskningens komplekse resultater skal naturligvis medtænkes i vurderingen af, hvad der er hensigtsmæssigt, og hvad der er frarådeligt. Psykologen skal anvende anerkendte metoder, holde sig opdateret om ny viden, leve op til almindelig anerkendt faglig standard, leve op til etiske retningslinjer samt overholde lovgivningen. Indenfor sådanne rammer kan metodefriheden defineres – en frihed under ansvar, som fordrer løbende opdatering af viden og kunnen. Er der tvivl om psykologens ansvarlighed og faglighed har vi Psykologforeningens Etiknævn, Psykolognævnet og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn til at vurdere og sanktionere. Desuden har vi Dansk Psykolog Forening, herunder udvalg og nævn, til at vurdere og sortere i kvaliteten af psykoterapeutiske uddannelsesforløb der kan meritere i specialistuddannelsen i psykoterapi.
	Sikring af kvalitet i psykologers psykoterapi, kan ske ved at sikre tilstrækkelig uddannelsesbaggrund, herunder undervisning i effektforskningens nuancerede resultater og begrænsninger. Er kriterierne for opnåelse af ydernummer tilstrækkelige til at matche de behandlingsopgaver sygesikringspsykologer fremover skal løse? Sikrer de nuværende kriterier for opnåelse af specialistgodkendelse i psykoterapi et højt fagligt niveau? Bør specialuddannelse i diagnostik være forudsætning for autorisation? Hvordan sikres klinikeres opdatering af psykoterapeutisk viden og færdigheder? Svaret på sådanne spørgsmål og eventuelle konsekvenser heraf kan være med til at sikre kvalitet – i modsætning til begrænsninger af metodefriheden. Men måske er det slet ikke det Danske Regioner, Dansk Psykolog Forenings politiske ledelse m.fl. har i tankerne? Det ser vi frem til at få klarhed om. 
	Evidensdebatten fortsætter under alle omstændigheder. Og det kan vi kun hilse velkomment.
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