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My brand of psychotherapy (Jon Allen) 
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Den mest grunnleggende fellesfaktoren i 
psykoterapi 

 Allen, Fonagy & Bateman, 2008 



Mentalisering i ulike kontekster 
§  MBT og mentaliseringsorientert psykoterapi 

§  MBT som dagavdelingsbehandling 

§  Intensiv poliklinisk behandling (terapeutiske programmer) 

§  MBT som kombinert psykoterapi 

§  MBT gruppeterapi 

§  MBT familieterapi 

§  MBT miljøterapi 



Lidelsesformer 

§  Borderline personlighetsforstyrrelse 

§  Antisosial personlighetsforstyrrelse (Bateman & Fonagy, 2008) 

§  Mentalisering av traumer (Allen, 2001) 

§  Spiseforstyrrelser (Skårderud, 2007; Skårderud & Fonagy, 2011) 

§  Depresjon (Allen, Bleiberg & Haslam-Hopwood, 2003) 

§  Panikklidelse (Rudden, Milrod, Aronson & Target, 2008) 

§  Rus (Bergensklinikkene, Sykehuset Innlandet, Oslo universitetssykehus) 

§  ’Minding the baby’ (Sadler, Slade & Mayes, 2006) 

§  Barneterapier (Verheugt-Pleiter, Zevalkink & Schmeets, 2008) 







Reading the mind in the eyes test (Baron-Cohen et al, 
2001, Sommerfeldt & Skårderud 2010) 

overrasket   sikker på noe 

spøker ! "" lykkelig 



Reading the mind in the eyes test (Baron-Cohen et al, 
2001, Sommerfeldt & Skårderud 2010) 

bekymret overrasket   

vennlig    trist 



Spøker
  

Oppskjørtet 

Begjær   Overbevist 



Definisjoner 

§  ’Holding mind in mind’ 

§  Å være opptatt av egne og andres mentale tilstander 

§  Å se seg selv fra utsiden og andre fra innsiden 

§  Å tilskrive mentale kvaliteter til situasjoner og fenomener 

 



Hva er mentalisering? 

§ Et nytt ord for kjente fenomener 

§  Implisitt og eksplisitt å fortolke egne og 
andres handlinger som meningsfulle 
ytringer av indre liv , eksempelvis behov, 
ønsker, følelser, fornuft. 

   Fonagy et al, 2001. 



Definisjoner 

§  ’Holding mind in mind’ 

§ Å være opptatt av egne og andres mentale 
tilstander 

§ Å se seg selv fra utsiden og andre fra 
innsiden 

 



Mind-mindedness 

§  Å være opptatt av egne og andres mentale tilstander 

§  Holding mind in mind 

§  Minding minds 

§  Minding the body 

§  Minding the baby 

§  Minding the many minds 



Sosial kompetanse 

§  Utveksling av mentale tilstander er alltid forbundet med 
følelsesmessige kvaliteter 

§  Mentalisering er en sosial kompetanse (Skårderud, 2008) 

§  ”føle klarere” (Allen, 2006) 

§  ”følelser hjelper oss å få tingene på plass” (Goldie, 2004) 

§  Og bidrar til følelsesregulering (Fonagy et al., 2002) 



§  Når du skal trøste en venn som er lei seg 

§  Når du skal rydde opp i misforståelser 

§  Når du skal roe ned et barn som er sint 

§  Når du skal tenke over hva du skal gjøre for å unngå å ruse deg 

§  Overtale sjefen til å gi deg lønnspålegg 

§  Når du skal fri 

§  Når du skal finne ut av hvordan orientere deg i helsevesenet, enten 
som kollega, leder eller pasient 



Etisk posisjon 

§  Klinisk tilnærming, men også etisk praksis 

§  Å se seg selv utenfra og se andre innenfra 

§  Genuin undring og nysgjerrighet som grunnleggende holdning 

§  Den som er sikker, er moden nok til å vise sin usikkerhet, den usikre 
demonstrerer ofte skråsikkerhet 


