
Workshop 1 – torsdag den 29. september 2016 

Anne Blom Corlin, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi voksne og Jeppe Budde, cand.psych.

Forældres og plejeforældres mentaliseringskompetence. 

For mennesker med en udviklingshistorie med traumer og forskellige former for omsorgssvigt i de nære 

relationer kan forældreskabet være en stor udfordring. Forskningen peger på, at forældre med en baggrund 

med ubearbejdet traumer og tilknytningstraumer er i særlig risiko for at have vanskeligheder med at møde 

deres børn mentaliserende. Dvs. at de kan have vanskeligheder med at forstille sig barnet som et adskilt, 

intentionelt væsen med egne mentale tilstande i form af følelser og tanker. Børn har brug for at blive mødt 

mentaliserende for at udvikle en tryg tilknytning og selv udvikle evnen til at kunne mentalisere i de nære 

relationer.   

I det klinisk arbejde med udsatte forældre eller i forbindelse med forældrekompetence undersøgelser er 

der således god grund til at beskæftige sig med forældres mentaliseringskompetence for på den måde at få 

et billede af de relationelle vilkår, barnet vokser under, eller vil vokse op under.   

Dette er også centralt ifht. anbragte børn og unge med udviklingstraumer, som anbringes i plejefamilier – 

også her er det væsentligt, at psykologen bidrager med at kvalificere vurdering af og arbejdet med at 

fremme plejeforældres mentaliseringskompetence.  

Denne workshop vil introducere til: 

 Sammenhæng imellem forældres/omsorgspersoners mentaliseringsevne og tilknytningskvaliteten,
samt udviklingen af mentalisering hos børn

 Introduktion til Parent Development Interview udviklet af A. Slade som er et semi-struktureret
interview, der er udviklet mhp. at vurdere niveauet for forældres eller omsorgspersoners refleksive
funktion

 Kendetegn for god versus begrænset mentaliseringsevne hos forældre
 Kort introduktion til den mentaliseringsbaserede tilgang til arbejdet med at fremme forældres

mentaliseringskapacitet

Anne Blom Corlin er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi, Voksne. Hun har siden 2006 arbejdet 

som ekstern og selvstændig konsulent i kommuner m.m. i fht. supervision, undervisning og terapeutiske 

opgaver indenfor plejefamilieområdet. Hun har været ansat i voksenpsykiatrien, senest ved 

Psykoterapeutisk  Center  Stolpegård, hvor hun arbejder med voksne med tilknytnings- og choktraumer og 

kompleks PTSD. Er tilknyttet Center for Mentalisering og samarbejder bl.a. med Janne Østergaard 

Hagelqvist om at udbrede den mentaliseringsbaserede tilgang til professionelle, som arbejder med børn og 

unge med traumer og udviklingstraumer. Samarbejder endvidere med Susan Hart om at udvikle et relativt 

omgængeligt vurderingsredskab til at vurdere omsorgspersoners mentaliseringskapacitet. Er under 

supervision af Arietta Slade ved at blive certificeret til PDI koder og underviser i dette instrument. Aktuelt 

også tilknyttet Familieprojektet, hvor hun arbejder med tidlig indsats, parallelanbringelser af forældre og 

spædbørn, samt forældrekompetence undersøgelser.  


