
God mentalisering 

§  Avslappet og fleksibel, ikke “fastlåst” i en forståelse 

§  Lekfull, med humor som engasjerer snarere enn er 
sårende og distansert 

§  Kan løse problemer ved å gi og ta mellom egne og andres 
perspektiver 

§  Er nysgjerrig på andres synspunkter, og forventer at 
egne synspunkter blir utvidet i forståelse med andre 



§ Kontekstuelt hemmet 
§  Par i konflikt 

§  Pasienter i affekt 

§  Terapeuter i affekt 

§ Mer omfattende hemmet 

§  Mangler i selvutvikling 

§  Traumer 



Dårlig mentaliseringsevne: 4 hovedtyper 
§  Konkret forståelse 

§  Generelt dårlig mentalisering 

§  Kontekst-spesifikk dårlig mentalisering 

§  Mentaliseringssvikten er variabel og oppstår i spesielle situasjoner 

§  Pseudo-mentalisering 

§  Ligner mentalisering, men mangler essensielle trekk 

§  Misbruk av mentalisering 

§  Andres mentale tilstander er forstått og tenkt om, men brukes til å såre, manipulere, 
kontrollere og underminere 



‘REFLECTIVE FUNCTIONING’ SKALA 
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NEGATIV 

TYDELIG eller ORDINÆR 

MARKERT 

FULLSTENDIG eller EKSEPSJONELL 

TVILSOM eller LAV 

FRAVÆRENDE  
men ikke FORKASTET 

Høy  
til 
moderat 
RF 

Begrenset  
til 
negativ 
RF 



Diagnoses 
Axis I Depression 

(n=72) 
Anxiety 
(n=44) 

Substance Abuse 
(n=37) 

Eating disorder 
(n=14)   

3.8 (1.7) 3.5(1.8) 3.4(1.8) 2.8 (1.7)*   
  

Axis II No Axis II 
(n=23) 

BPD(DSM) Antisocial or Paranoid 
(n=22) 

Other 
(n=38)   

4.3 (1.7)* 2.7 (1.6)*** 3.9 (1.8) 3.3 (1.7)   

Reflekterende funksjon 
The Cassel hospital study (Fonagy et al., 1996) 



Å erfare psykisk realitet 



Psykisk ekvivalens  
 
 

§  Mental realitet = ytre  realitet 

§  Teori: Knyttet til svikt i speiling  

§  Intoleranse for alternative perspektiver  
§  Følesesmessige opplevelser er her-og-nå og erfares som 

FOR VIRKELIGE! 



Som-om (pretend mode)  
 
§  Ideer danner ingen bro mellom indre og ytre realitet; 

mental verden er koplet fra ytre realitet 
§  Teori: Knyttet til svikt i speiling 

§  Knyttet til opplevelse av tomhet, meningsløshet og 
dissosiasjon 

§  I terapi endeløse konsekvensløse samtaler om tanker og 
følelser 

§  Erfares som FOR UVIRKELIG!  





Teleologisk posisjon  

§  Opplevelser av den andre er til stede, men disse begrenser seg til den 
fysiske verdenen 

§  Et fokus på å forstå handlinger som fysiske og ikke uttrykk for mentale 
tilstander 

§  Personene kan vanskelig akseptere annet enn fysiske endringer som 
uttrykk for følesesmessige sannheter, som ved spiseforstyrrelser 

§  Behandlerens gode intensjoner må bli demonstrert gjennom heroiske 
handlinger 

§  Tilgjengelighet på telefonen è ekstra timer i helgene èfysisk kontakt 
èå holdeè grensekrenkelser i terapeutiske relasjoner 



Om følelser 

Når mentalisering er hemmet, og når psykisk realitet er 
dårlig integrert, kan kroppen bli tildelt en patologisk 
sterk rolle i å fremme en opplevelse av et 
sammenhengende selv. Når man har vansker med å 
føle seg selv “innenfra”, kan man være tvunget til å 
erfare seg selv “utenfra”. 









 

”Men han sa til dem: Dersom jeg ikke får se 
naglemerket i hans hender og stikke min 
finger i naglegapet og legge min hånd i 
hans side, vil jeg ikke tro!” 

   Johannes 20: 25 



Mentaliseringsbasert terapi	




Fordeler ved mentalisering i terapi  

§  Gir en modell som kan gjøre det lettere å holde ut – å tåle og forstå sterke 
affekter 

§  Systematisk – alle terapeuter gjør det likevel 

§  Virker 



Funksjon 

§  Å skreddersy behandling til forskjellige grupper avhengig av 
mentaliseringskompetanser 

§  Å fremme funksjon mer enn mening 

§  Ikke hva men hvordan 

§  Prosess mer enn innhold 



Mentaliseringsfremmende 
holdninger og teknikker 

§ Ikke-vitende 

§ Open-minded: Bruke seg selv som modell 

§ Nysgjerrig og undrende for å fremme utforskning og 
”sette skråsikkerheten i parentes” 

§ Aksept av forskjellige perspektiver 

§ Sjekke ut din forståelse 

 




