
Motoverføringer: Hva gjør de med oss? 

§  Bruk dette i veiledning og behandlingsmøter 

§  Ønsker å se på forskjeller/likheter mellom behandlere 

§  En bevisstgjøring om terapeutisk holdning og handling 

§  Hva kan dette fortelle oss om pasientene? 

§  Prognose, behandlingsutfall, behandlingslengde 



Eksempler 

§  ”Om jeg er skuffet over deg? …Tja..nei, det tror jeg ikke. Men litt 
frustrert på en måte. Det er kanskje mer det at jeg ergrer meg litt over 
at vi ikke sammen kan finne mer ut av det enn forrige gang. Men nå ser 
vi det kanskje begge litt tydeligere?” 

§  ”Om jeg er irritert på deg? JO, jeg er nok det. Det har med 
forsentkommingen å gjøre. Vi har tatt det opp flere ganger, men det ser 
ikke ut til å ha noen effekt så langt. Du fortsetter å komme for sent. Det 
må være noe vi ikke har forstått her. La oss se på det en gang til”. 



Følgende ledd er mest sentrale i helhetlig 
skåring 

§  Utforskning og ikke-vitende holdning (2) 

§  Stimulere mentalisering gjennom prosessen (6) 

§  Affektfokus (10) 

§  Interpersonlige hendelser (11) 



Spesifikt i arbeid med 
spiseforstyrrelser 

§  Å utforske sammen med pasienten betydningene av mat og kropp i deres mentale 
verdener, hvordan de “føler med kroppen”. Det er relevant å utforske både opplevde 
positive og negative sider. 

§  Opplevelse av egen kropp, eventuelt kroppsbildeforstyrrelse. 

§  Mat og følelsesregulering. Å bidra til ”å oversette tilbake” fra kropp til indre liv og 
relasjoner. 



Psykopedagogisk program 



Psykopedagogiske grupper 

§  Komme i gang grupper (Om å forstå seg selv og andre, nære forhold, 
om psykiske lidelser/spiseforstyrrelser, om kosthold og ernæring,  om 
behandlingsprogrammet, om kasusformulering) 

 

 



Eksempel på samling 1: Å forstå seg selv og 
andre 
§  En kort introduksjon om mentalisering og mentaliserende holdning.  

Hva er mentalisering? Hvorfor er mentalisering viktig? Hva skiller god 
versus dårlig mentalisering?   

§  Oppgaven: Hvert gruppemedlem skal lage og skrive ned en historie til 
et tvetydig bilde. Alle historiene deles deretter med gruppen.  

§  Gruppens oppgave:  Fra historiene som skapes skal gruppen forsøke 
å mentalisere hva historien forteller om personen som har laget den. 
Hver og en kommenterer deretter på gruppens refleksjoner.   





 
Andre eksempler for å komme i gang:  
Om kjernetemaer i behandling 
§  Oppgave: Å lage et bilde – med ord – av hvordan du står fast i 

livet. Forsøk få å gjøre tydelig en av de mest sentrale konfliktene. Bruk 
metafor eller analoger som kan illustrere kjerneproblemet til hvorfor du er i 
behandling.  

§  Gruppens oppgave: Basert på bildet og hva vi vet om personen som gir 
uttrykk for et bilde, vil gruppemedlemmene oppmuntres til å mentalisere i 
relasjon til hva bildet forteller om deg og dine tanker og følelser. Du vil 
deretter få anledning til å kommenterer på gruppens mentalisering.  



Å trene på mentalisering 

Finn en feil (Allen, 2012) 

§  Hver deltaker bes om å skrive en liste på fem eller seks 
personlighetstrekk, inkludert en som ikke stemmer for han/henne. Å 
oppgi et trekk som ikke nødvendigvis er så tydelig for andre (skjult 
sjenerthet, manipulering) krever for eksempel mentalisering. Hver 
deltaker leser så opp listen for hverandre, og gruppen forsøker deretter 
å finne ut av hvilke trekk som ikke stemmer, og begrunner dette. 
Gruppediskusjonen fokuserer på forskjeller i meninger og konsisten/
inkonsistens i forhold til hva som er på listen som ikke stemmer 
overens. 


