
Intervensjoner: Prinsipper 

	


§  Fortrinnsvis korte utsagn fra terapeuten 

§  Fokus på prosess 

§  Fokus på pasientens sinn (og ikke på adferd)  

§  Affektfokusert 

§  Relaterer til pågående hendelse eller aktivitet - psykisk realitet 

§  Fokus på her-og-nå 

	




        
        Intervensjoner: Spektrum 
 

Støttende og empatisk 

Avklaring og utdypning 

Grunnleggende mentalisering 

Mentalisering av overføringen 
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17 ledd i MBT vurderingsskala 
(Manual for MBT, Karterud & Bateman 2010) 

§  Engasjement, interesse og varme 

§  Utforsking, nysgjerrighet og ikke-vitende holdning 

§  Utfordring av uberettigete oppfatninger 

§  Tilpasning til mentaliseringsnivå 

§  Regulering av spenningsnivå 

§  Stimulering av mentalisering gjennom prosessen 

§  Påskjønning av god mentalisering 

§  Håndtering av pretend modus 

§  Håndtering av psykisk ekvivalens 

§  Fokus på følelser	


§  Fokus på følelser og interpersonlige hendelser	


§  Stopp og gjenta langsomt	


§  Bekreftelse av følelsesmessige reaksjoner	


§  Fokus på overføring og forholdet til terapeuten	


§  Bruk av motoverføring	


§  Sjekke egen forståelse og korrigere misforståelser	


§  Integrering av erfaringer fra samtidig gruppeterapi	




Sentrale elementer i mentaliseringsbasert terapi 

§  Kombinasjonsbehandling 

§  Pedagogisk arbeid 

§  Felles formulering om mål og metode i behandlingen. Utfordringer og 
retninger for hvordan bruke terapien og ulike kontekster. 

§  Kriseplan/handlingsplan 

§  Veiledning 

§  Integrert psykiatrisk og somatisk behandling 



Struktur 

§  Kombinert psykoterapi 

§  Ukentlig gruppeterapi (1-2 ÅR) 

§  Ukentlig individualterapi (1-3 ÅR) 

§  Kasusformulering og krise/handlingsplan 

§  Psykoedukasjon i grupper 

§  ”Arbeidsboken” 



Kombinasjon av individual- og gruppeterapi 

§  Det viktigste metodologiske prinsipp for hele behandlingskonseptet. 

§  Hver individualtime bør ha spørsmål om gruppeterapien. 

§  Og gruppeterapien bør ha stadige referanser til individualterapien, ting det 
kan arbeides videre med, utdypes, forstås bedre, etc.  

§  Terapeutene må møtes jevnlig for å utveksle informasjon og forståelse. 

§  Obs. splittingpresset (i miljøet, devaluering av gruppen) 



 Å etablere et mentaliserende fokus 
���
���

	

§  Terapeutens oppgave er IKKE å bli perfekt til å gjette 

§  Lytte etter uttalelser som antyder forskjellig 
mentaliseringsstyrke 

§  Fremheve eksempler på god mentalisering der det skjer 

§  Ta tak i eksempler der mentaliseringen virker sviktende/
unnvikende 

§  Utforske disse i en aktiv dialog. Det er i dialogen med 
terapeuten at pasienten oppøver sin evne til å mentalisere 



Avklaring og affektutdypning 

§  Validering, speiling og affektiv inntoning 

§  Avklaring er “opprydding” av adferd som er forårsaket av 
mentaliseringssvikt 

§  Etablere viktige “fakta” sett fra pasientens perspektiv 

§  Rekonstruere hendelsene 

§  Gjøre adferden eksplisitt - utfyllende beskrivelser av handlinger 

§  Spore handlinger tilbake til følelsen 

 



Grunnleggende mentalisering: STOPP 

	


§  Stoppe og undersøk, eventuelt spole tilbake 

§  Gå sakte frem 

§  Tydeliggjøre hvem som føler hva 

§  Kartlegge hvordan budskap blir opplevd og forstått og hvilke 
reaksjoner som oppstår 

 



Intervensjoner som undergraver 
mentalisering 
§  Komme med lange kompliserte intervensjoner 

§  Engasjere seg i langvarige samtaler i pretend-mode 
(”psychobabble”) 

§  Tillegge pasienten mentale tilstander basert på din teoretiske 
forståelse 

§  Presentere din forståelse om pasienten på en skråsikker måte 

§  Tillate lang stillhet 

	


� Oppmuntre til fri assosiasjon og fantasier om terapeuten	


� Respondere på pasienten med intens umarkert emosjon	


 



Fokus på forholdene til terapeuten 
 

§  OBS! Ikke tradisjonelle overføringstolkninger (generere innsikt og 
knytte nåtid til fortid), men:Mentalisering av forholdet 

§  Hva foregår mellom ”the two minds”? 

§  Formål: Oppfordre pasienten til å tenke om forholdet som hun/han 
befinner seg i for øyeblikket for å fokusere oppmerksomheten til 
pasienten om et annet sinn. Å skille seg selv fra andre.  

§  Bruke seg selv som alternativ perspektiv for å engasjere pasienten i en 
mentaliserende dialog 

§  Fremme allianse, forståelse av eksistens, følelser, opplevelser og 
bekreftelser. 



Mentalisere de terapeutiske relasjonene 

§  Utforske den aktuelle pasient-behandler relasjonen 

§  Validere pasientens opplevelse av relasjonen 

§  Akseptere og utforske adferd, inkludert behandlerens negative 
bidrag 

§  Presentere alternative perspektiver 

§  Samarbeide om å komme frem til felles forståelser 

§  Følge med på og utforske pasientens erfaringer 

 



Eksempler 

§  ”Hvordan er det her?” 

§  ”Gjør det samme seg gjeldene her? Ikke det, hva er forskjellen mon 
tro?” 

§  ”På slutten av forrige time gikk det litt kjapt, og så vidt jeg forstod så 
mislikte du at jeg avsluttet timen … stemmer det?... Hva har du tenkt 
siden forrige time?... så du vurderte å ikke komme … Fint at du kom.”  

§  ”Du nevnte i sted at du tror jeg er skuffet over deg. Hva er det du bygger 
det på?” 



Hva er motoverføringer? 
§  Terapeutens følelesmessige reaksjoner i forhold til pasienten.  

§  Mindfulness på seg selv. 

§  Motoverføringer kan brukes som en av flere kilder til å forstå pasientens indre verden.  

§  Hvilke kilder har reaksjonene? 

§  OBS! IKKE TOLKNINGER basert på motoverføringer.  

§  La egne følelesmessige reaksjoner inngå i den terapeutiske dialogen.  

§  Å være rollemodell med hensyn til åpenhet, ærlighet og villighet til å utforske egne følelser. 

§  Stimulere til nysgjerrighet om hva vi gjør med hverandre. 

§  Hvordan formidle negativ motoverføringer? 


