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Borderline-personlighedsforstyrrelse og 
mentalisering

Bygger på Fonagys o.a. arbejde: BPD skyldes mangelfuld mentaliseringskapacitet

Mentalisering er at forstå såvel egen som andres adfærd ud fra de mentale tilstande, 
der kan ligge bag adfærden – altså tanker, følelser, intentioner, ønsker, behov, antagelser..

Vi mentaliserer alle – for det meste automatisk – implicit - og uden af vi er beviste om, 
at vi gør det 

Hvis den implicitte mentalisering ikke virker skiftes til eksplicit mentalisering, som kræver 
mere opmærksomhed, anstrengelse, tid og sproglige funktioner 

hvilket det er målet at udvikle i terapien



Borderline-personlighedsforstyrrelse og 
mentalisering, fortsat

Evnen til at mentalisere er central i omgangen med og i relationen til andre mennesker og

den er en forudsætning for, at vi kan have meningsfulde og stabile relationer 
samt en stabil selvfølelse 

Mentaliseringsevnen er tillige tæt forbundet med evnen til at regulere følelser, som igen 
påvirker de interpersonelle og nære relationer – (senere cases)



Mentaliseringssvigt

Når følelserne bliver intense/meget intense kan vi opleve 
mentaliseringssvigt

Evnen til mentalisering kan blive hæmmet eller helt svigte

Tærsklen kan veksle men mennesker med en BPD har typisk en 
lav/lavere tærskel 

Så derfor drejer MBT sig om at forbedre evnen til mentalisering



Begrebet mentalisering og udviklingen af 
evnen til mentalisering jf. Fonagy 

1. Affekternes betydning for udviklingen af mentalisering –
forholdet mellem mentalisering og tilknytning

2. Specifikke fejl i affektspejlingen knyttes til udviklingen af 
personlighedsforstyrrelser

3. Mentalisering er funderet på neurobiologi –



Selvudvikling

Fonagy o.a. har udviklet en  generel teori om selvudvikling, som har rødder i 
tilknytningsforholdet – at der foreligger en forbindelse mellem  
tilknytningsprocesser og udviklingen af evnen til at forstå egen og andres 
adfærd på baggrund af mentale tilstande og intentioner og mere bredt som en
afgørende menneskelig kapacitet, som er afgørende for affeketregulering samt
for frugtbare sociale relationer

 Denne evne kalder han:

MENTALISERING eller REFLEKSIV FUNKTION 



Begrebet tilknytning - Bowlby

I følge tilknytningsteorien er barnets tilknytningsadfærd  (hvordan mennesker
søger tryghed) biologisk bestemt og dens funktion er overlevelse

Ingen af os fødes med evnen til at regulere vores emotionelle reaktioner

Evnen udvikles i et dyadisk reguleringssystem, hvor de signaler, barnet
udsender, bliver forstået og besvaret af  omsorgspersonen, hvorved der sker 
en regulering af barnets emotionelle tilstand

Tilknytning danner grundlag for følelsen af tryghed, som er væsentlig i forhold
til nysgerrighed, som er afgørende for udvikling samt afgørende i terapi

Tilknytningsmønstre er både stabile og åbne overfor forandring



TILKNYTNINGSMØNSTRE



Ainsworth
en typologi for tilknytningsmønstre

Med udgangspunkt i et klassisk forsøgsdesign –
The Strange Situation (Fremmedsituationen) 
udvikles en typologi for tilknytningsmønstre

En form for eksperimentel modstykke til legepladsen

Der blev observeret 3 typer af adfærd:



Tryg tilknytning – tryg adfærd
Forælders adfærd ift. barnet: 
- Sensitive responser, psykologisk tilgængelighed 
(mentalisering)

Barnets adfærd ift. forælder:
- Udforsker omgivelserne og ”tjekker” med forælder
- Fokuserer på forælder i forbindelse med separation
- Fleksibel opmærksomhed på omgivelserne og på 
forælder



Udviklingsmæssig betydning af tryg 
tilknytning

Reducerer/organiser stress

Negative emotioner føles mindre skræmmende

Emotioner bliver meningsfulde og kan kommunikeres

Empatisk og omsorgsfuld ift. andre

Kapacitet med hensyn til tillid og intimitet

Åbenhed overfor positive og negative emotioner

God affektregulering

Indre ”secure base” evne til at berolige og regulere sig selv

Trøstende og beroligende minder/erfaringer vedr. tilknytningsrelationer

Indre arbejdsmodel: Verden er god, verden er meningsfuld og selvet er værdifuldt



Ambivalent tilknytning og adfærd 
(preoccupied)

Forælderes adfærd ift. barnet.
-Inkonsistent, ikke-tilgængelig, ikke-responsiv, under-involveret, 
inkonsekvent omsorg

Barnets adfærd ift. forælder: 
- Forsigtig og ulykkelig - fokuserer al opmærksomhed på forælder på
bekostning af leg - tilknytning dominerer over udforskning

- Svær at trøste og berolige ifm. genforening
- Vrede blandet med stræben for at opretholde kontakt
- Klynger sig til og sparker på én og samme tid
- Underregulering af affekter – fortvivlelsen får ofte et intenst præg –
ambivalente spædbørn hyperaktiverer deres tilknytningsbehov 
”skruer op” mhp at fremkalde omsorg



Udviklingsmæssig betydning af 
ambivalent tilknytning 

Angst og hypervigiliens

Overoptagethed af kontakt med forælder

Angst for at miste forælder

Underregulering og intensivering af følelser vedr. trussel og frygt mhp. at udløse forældres 
beskyttelse og omsorg

Søger beroligelse (men)

Nærhed beroliger ikke men resulterer i vedvarende angst

Negative opfattelser vedr. selvet og omverden

F.eks. når pt. taler om, at hun bliver utryg, når det går godt – hvornår holder det op  ?!! 
altså  inkonsistens i kontakten



Undgående/avoidant tilknytning og 
adfærd (dismissing)

Forælderes adfærd ift. barnet:

-Afvisning af barnets forsøg på trøst når det er ked af det og ulykkelig
- Ufølsomhed og kontrollerende ift. barnet
-Forælder er diskret afvisende og bryder sig ikke om kropslig kontakt 
(Ainsworth) 
- Forælderen bryder sig ikke om, at barnet afbryder deres
aktiviteter og bliver hurtigt frustrerede, når barnet ikke efterkommer
deres ønsker

Barnets adfærd ift. forælder:

- Retter opmærksomheden mod omgivelserne og bort fra forælder hvad
enten forælder er tilstede, på vej væk eller kommer tilbage --
undgåelse kan være barnets nødvendig strategi mhp. håndtering af
smerte ifm. afvisning.



Udviklingsmæssig betydning af 
undgående/avoidant tilknytning

Overregulering af følelser i.e. bekymring, sårbarhed, behov for
hjælp og  trøst

Undgår smertefulde situationer

Afviser støtte og hjælp – tilknytningsadfærd deaktiveres

Mangelfuld opmærksomhed på følelser, overregulerer følelser og 
undgår smertefulde situationer

Formår ikke nærhed





Desorganiseret tilknytning
(unresolved)

Desorganiserede tilknytning erstatter ikke det fremherskende mønster men  lægges oven på

Tegn på desorganiseret tilknytning i Fremmedsituationen er ofte kortvarig –
f.eks. anfald af 10 - 30 sek. varighed,  bizar og diffus adfærd, stereotype bevægelser

Adfærden er ikke direkte forklarlig – den har ingen tydelig hensigt/mål – Main pegede på, 
at det forvirrende adfærdsmønster var barnets reaktion på en uløselig konflikt:

den voldelige tilknytningsperson er skræmmende og barnets primære strategi til reduktion af
frygt = søge nærhed men da tilknytningspersonen er skræmmende 

 bliver der tale om: frygt uden løsning



Desorganiseret tilknytning

Udviklingsmæssig betydning:

Kapaciteten til at mestre stress er kompromitteret

Desorganisation

Desorientering 

Dissociation

Bizarre repetitive bevægelser

Selvskade

Ekstrem kontrollerende adfærd (identifikation med fjendtlige tilknytningspersoner)

Indre arbejdsmodel: verden er farlig og ond, selvet er værdiløst



HVAD ER SENSITIVITET



Hvad er sensitivitet ?
JUDI  MESMAN , Professor in Parenting and Development, Leiden University

Evnen til at mærke/fornemme/opfatte barnets signaler

At kunne tolke signalerne – gråd eller mindre signaler – enhver bevægelse fra barnet mhp. at få
forældre til at gøre noget eller til ikke at gøre noget

Relateret til positivt outcome for barnet

Helt overvejende studeret i hos vestlige mødre fra byområder

Flere deskriptive observationer fra andre kulturer (Judi Mesman)

Face-to-face interaktion er meget typisk i vestlige kulturer – i andre er det ikke så almindeligt

”Serial” (vestlig) versus ”simultanious caregiving” 

Lav socioøkonomisk status  lav sensitivitet  - det er ikke etnicitet eller migration der betyder 
noget med derimod de socio-økonomiske vilkår/omstændigheder



Børn af sensitive forældre
 Er oftere trygt tilknyttede 

 Har mere selvtillid

 Har bedre evne til selvregulering

 Er bedre i forhold til kognitive opgaver – (udforskning og bedre opmærksomhedskontrol)

 Har færre adfærdsmæssige problemer - (indre arbejdsmodel: verden er god, verden er meningsfuld
og selvet er værdifuldt)

Har flere positive sociale relationer         - ( ” )



The Ainsworth 
sensivity vs. insensivity scale

9.   Highly sensitiv:
Virtually always responds sensitively and any lapses are small and extremely rare

The caregiver is exquisitely attuned to the child’s signals and responds to them promptly
and appropriately. He/she is able to see things for the child´s point of view, ”reads” the 
child´s signals and communications skillfully, and knows what the meaning is of even his
subtle, minimal and unterstated cue. The caregiver has ”well-rounded” interactions
with the child, so that the transaction is smoothly completed and both caregiver and child
feel satisfied.



The Ainsworth 
sensivity vs. insensivity scale, fortsat

1. Highly insensitive.
Responds insensitively almost all of the time, sensitive responses are extremely rare or
absent

The extremely insensitive caregiver seems geared almost exclusively to his/her own
wishes, moods and activity. That is the caregiver’s interventions and initiations of interaction
are prompted or shaped largely by signals within herself/himself. If they mesh with the 
child’s signals, this is often no more than coincidence. This is not to say that the caregiver
never responds to the child’s signals; for sometimes he/she does, if the signals are intensive 
enough, prolonged enough or often enough repeated. The delay in response is in itself
insensitive.

 Det er værd at mærke sig, at Ainsworth ikke giver anvisninger på hvordan man gør



”ØVELSE”



Lille øvelse – par  
Fortæl om en lille oplevelse i går eller i morges

 Lyt i 2 min. medlevende, nik, minik m.m.

 Lyt i 2 min. ingen nik, mimik eller andet

 Lyt i 2 min. – se væk

 Byt roller

 Del erfaringer 3 min = i alt 15 min.



Still Face Experiment



TRAUMER 

& 

Mentalisering



Allens hovedtese vedr. 
tilknytningstraumer

”Oplevelsen af gentagne gange at blive ladt psykologisk 
alene i uudholdelige emotionelle tilstande i lange perioder 
er potentielt traumatisk, til dels på grund af manglende 
mentalisering. Behandling medfører, at der skabes en tryg 
tilknytningskontekst, som bidrager til mentalisering, hvori 
tidligere uudholdelige emotionelle tilstande kan opleves, 
udtrykkes, forstås og reflekteres – og derved gøres 
meningsfulde og udholdelige”



Mentalisering og Traumer –
Allen (2005) og  Fonagy og Target (2003)

1. Evnen til at mentalisere er en vigtig faktor i forhold til at beskytte mod traumatisering

2. PTSD og andre traumerelaterede lidelser kan ses som mentaliseringsforstyrrelser (90/10)

3. Al traumebearbejdning kan siges at være et spørgsmål om, at styrke mentaliseringsevnen

Eksempel:
For et barn hvis mor er deprimeret, er der stor forskel på, om barnet ved, at moderens 
sindstilstand og det faktum - at hun er svær at få kontakt med - skyldes, at hun har været ude
for noget svært – mistet et familiemedlem eller andet eller om barnet tror eller er overbevist
om, at moderen ikke længere holder af barnet og at det er derfor, hun ikke et tilgængelig 

God mentaliseringsevne indebærer, at man er god til at aflæse andre og da sårbare mennesker 
ikke nødvendigvis har denne gode evne kan der være en risiko, at de ikke forstår, når der er 
”fare på færde” og derfor risikerer traumatisering



Traumer, dissociation og mentalisering
Ved dissociation frakobles den smertefulde oplevelse den almindelige bevidsthed 

Dissociation er modsætningen til integreret bevidsthed 

Mentalisering er af natur integrativ, fordi den samler en mangfoldighed af perspektiver,
kæmper med emotionelle konflikter og reflekterer over oplevelsen og giver den mening

Gennem mentalisering bringes forskellige oplevelser sammen i en sammenhængende 
fortælling – livshistorien skrives og revideres – traumet kan gøres til genstand for refleksion 

Det ubehagelige og traumatiske kan integreres hvorved selvbebrejdelser og selvhad kan 
reduceres

Mentalisering er derfor med Allens ord modgiften mod dissociation men det er emotionelt 
smertefuldt og hårdt at tænke det utænkelige og føle det ubærlige



90/10 reaktioner
 Traumatiserede mennesker får ofte 90/10 reaktioner, de fleste 

følelser har med fortiden at gøre – op til 90 % - mens få
– ned til 10 % - har med nuet at gøre

Alle vore reaktioner baserer sig i en vis udstrækning på erfaringer og 
forestillinger

I en given situation er en 10/90 måske mest passende; 

men for et traumatiseret menneske kan en høj lyd på gaden i København 
aktivere følelser og reaktioner fra krigen i hjemlandet



SPEJLING 

MARKERET SPEJLING

ALIEN SELF



Spejling
Basale idé: Barnet begynder at lære, hvad det tænker og føler via spejlingsprocessen

Fonagy hævder, at omsorgspersonen instinktivt markerer deres affektspejlende udtryk –
typisk gennem en overdrivelse af det realistiske udtryk, med en ”som om”-karakter

Markeret spejling

Omsorgspersonen spejler og validerer barnet, som f.eks. lærer, at gråd kan betyde
”jeg er ked af det” 

Et sprog for følelser og nogen forstår og respekterer følelserne 

Fører til at barnet selv kan validere og sætte ord på egne følelser *

Hvis omsorgspersonen siger, at barnet tænker eller føler noget, som det ikke gør 

Forvirring og en følelse af at være frakoblet fra og fremmed for sig selv **



The Alien Self

Hvis barnet må basere sin selvfølelse på en upræcis spejling/information vil selvfølelsen ende 
op med ikke at føles rigtig 

Bateman og Fonagy bruger ternen Alien Self til at beskrive den del af selvet, som er udviklet 
på baggrund af en upræcis spejling – den er forskellig fra den som barnet egl. har

Ofte reflekterer the ”Alien Self” omsogspersonens negative billede af negative følelser 
f.eks. frustration altså følelsen forstås og accepteres ikke 

”The Alien Self” er både forkert og forstyrrende 

Mange vil af al magt forsøge at slippe af med det 

En sårbar selvstruktur



The Alien Self 
Fra Batemanog Fonagy: Psychoterapyfor Borderline Personality Disorder, Oxford University Press 2005, side 89



The Dilemma of the Alien Self
Det kan forsøges holdt inde eller skubbet væk 

Barnet føler sig kontrolleret indefra, idet ”The Alien Self” er en andens følelser

Det kan forsøges skubbet væk ved  - projektion 

Omverdenen opleves som vred, fjendtlig og truende

Personer med BPD kan være så overvældede af det negative og skånselsløse Alien Self at det
kan lede til selvskade mhp. at straffe og ødelægge det

eller 

Såfremt det skubbes ud i verden og tillægges andre 

Stormfulde og konfliktfyldte relationer



Tilknytning  

Opmærksomhedskontrol

og 

Mentalisering



Kapacitet til opmærksomhedskontrol
Opmærksomhedskontrol er forbundet med tilknytning

Tilknytningens største formål er kontrol af ubehag og opmærksomhedsprocesser skal spille en 
central rolle her

Fonagy (P 24) nævner at flere anfører at interaktion mellem omsorgsperson og barn træner 
barnet i at kontrollere ubehag - ved at orientere barnet væk fra årsagen/kilden til ubehag ved at 
trøste ved at aflede barnet

Selvregulering læres  via omsorgspersonens regulerende aktivitet.

Forskning har vist at der er en positiv relation mellem tilknytning og evnen til opmærksomhed; 
herunder social opmærksomhed  -

Sent adopterede forældreløse børn fra Rumænien med udtalt disorganiseret tilknytning havde 
alvorlige opmærksomhedsproblemer



Kapacitet til opmærksomhedskontrol

Tidlig tryg tilknytning gør det muligt for barnet at internalisere moderens evne
til at aflede dets opmærksomhed fra noget øjeblikkeligt til noget andet 

Barnet erhverver denne kapacitet

Evnen til at kunne tilbageholde en impulsiv respons er en forudsætning for
mentalisering



Dimensioner 
ved 

mentalisering



Dimensioner ved mentalisering

1. Automatisk/kontrolleret – implicit/eksplicit

2. Indre/ydre – baseret

3. Selv/andre – orienteret

4. Kognitiv/affektiv



1. Implicit - eksplicit

Implicit mentalisering gør os  i stand til hurtigt at danne os en mening om mentale 
repræsentationer på baggrund af tidligere erfaringer bl.a. mens vi henter mere information for
at bekræfte eller afkræfte en mulig opfattelse af andres motiver

Det er en automatiseret proces – den foregår udenfor bevidstheden

Hvis implicit mentalisering ikke virker, skiftes til eksplicit mentalisering, som kræver mere 
opmærksomhed, anstrengelse, tid og sproglige funktioner

Vi veksler mellem implicit og eksplicit 



2. Indre – ydre

Refererer til mentaliseringens aktuelle fokus

Indre mentalisering – fokus på egen eller andres indre tilstand – tanker følelser, ønsker 

Ydre mentalisering – tolkning af ydre fænomener – ansigtsudtryk og adfærd

Borderline – hypersensitive mht. ansigtsudtryk m.v.

Et blik ud af vinduet  følelse af afvisning

Ofte forstås den andens indre tilstand ved at anvende ydre mentalisering 
relationelle problemer – misforståelser, konflikter



3. Mentalisering af selv og andre

Nogle er gode til at læse andres sind og hvis de misbruger dette, er det nærliggende at tænke
at de har antisociale træk

Andre fokuserer stærkt på sig selv og på selv at få hjælp – evt. narcissistiske træk

Manglende balance mht. opmærksom på andre eller på én selv  vanskeligheder ift.  
gensidighed i det sociale samspil – evt. for stor ”tilpasning” og dermed en
tendens til underkastelse også ift. terapeut

Udfordring = at opnå en balance mht. mentalisering af selv og andre



4. Kognitiv og affektiv mentalisering

 På den ene side: 
antagelser, rationel tænkning og evnen til at vurdere sagsforhold fra flere side

 På den anden side:  
empati, subjektiv selvoplevelse og håndtering af emotioner og følelser 

Ved borderline overvældes personen ofte af affektive processer og kan ikke integrere 
disse kognitivt

 Ved dyssocial mestres det kognitive men personen kan være helt afskåret fra følelser

 Et højt mentaliseringsniveau forudsætter integration af kognitive og affektive processer 



Mentalisering - tidsperspektiv
Tidsrammen hvori mentaliseringen foregår kan variere – man kan mentalisere i 
relation til:

Nutiden – aktuel hændelse eller aktuelt ønske

Fremtiden – forventning om virkningen af en planlagt konfrontation

Fortiden – f.eks. rekonstruktion af grundlaget for en misforståelse eller konflikt = en hændelse

En snæver horisont - en aktuel tanke

En bred horisont – ifm. udarbejdelse af en selvbiografisk fortælling





MENTALISERINGSMODI



Mentaliseringssvigt

Mennesker med nedsat mentaliseringsevne er sårbare over for skift i 
omgivelserne og især når tilknytningssystemet aktiveres –
(når trygheden trues)

I rolige faser kan de være gode til at aflæse andres intentioner men 
de kan have svært ved at tænke rationelt, hvis de f.eks. oplever en 
trussel om at blive forladt



Typiske reaktionsmåder eller
mentaliseringssvigt

 1.Psykisk ækvivalens

2. Pretend mode – (forestillingsmodus – pseudomentalisering)

3. Teleologisk modus 

4. ”Hypermentalisering”



1. Psykisk ækvivalens
Præmentalistisk form for tænkning – konkret tænkning

Den indre verden ligestilles med den ydre –
psykisk realitet og konkret virkelighed flyder sammen –
(ved anoreksi og somatiseringstilstande samt ved paranoide
ideer) – en forestilling om verden forveksles med verden

 Hvis jeg tror, du ikke kan lide mig eller at du afviser mig 
så kan du ikke lide mig eller du afviser mig !!

Personer med BPD har ofte en overdreven oplevelse af (skrå-) 
sikkerhed mht. den subjektive oplevelse  der er ikke 
alternative perspektiver

Ved flashbacks fungerer personen i psykisk ekvivalens = grænserne mellem
mellem indre og ydre er udvisket – (København bliver til krigszonen jf. eks.)



2. Pretend mode    
forestillingsmodus             

Den indre verden har ikke noget med virkeligheden at gøre - den ydre 
virkelighed er helt adskilt fra den indre realitet  personen kan tale i 
lang tid om traumatiske hændelser uden at mærke eller udtrykke  
følelser

Jeg kan sagtens lade være med at skære mig og forsøge selvmord igen –
jeg skal bare lige have en nats søvn og så vender jeg tilbage til min 
opgave igen …

Pt. er ikke i kontakt med egne følelser og mentale tilstande

Ved dissociation afskæres følelserne = forestillingsmodus = distance mellem indre og 
ydre virkelighed 



3. Teleologisk modus
Personen mærker kun omsorg, hvis den anden/terapeuten

gør noget særligt 
(= forlænger tiden, giver ekstra tider)

Kan ses sammen med psykisk ækvivalens eller pretend
mode eller sammen med høj grad af mentalisering f.eks.
ifm. dyssociale træk



4. ”Hypermentalisering”
Den anden tillægges motiver og intentioner, som der 

ikke er belæg for 

F.eks. hos personer med borderline som resultat af, at de
er på vagt overfor omgivelserne som følge af, at de i deres 
opvækst har været vant til at være ekstremt
opmærksomme på deres omgivelser og reaktioner fra 
disse



Interventionsspektrum
fra et udgangspunkt med lav mentalisering og en høj emotionel intensitet

Mentalisering af overføringen (senere slide)

Tolkende mentalisering

Basal mentalisering (senere slides)

Afklaring og affekt elaborering

Støttende og empatisk - validering



Film Bateman Empatisk Validering
https://youtu.be/IzBHDSnR2jk

https://youtu.be/IzBHDSnR2jk


Basal mentalisering
Ved en typisk non-mentaliseret historie:

Stop og undersøg interaktionen

Lad interaktionen folde sig langsomt ud

Undersøg hvem det følte hvad

Identificer hvordan hvert aspekt kan forstås fra flere 
perspektiver

Særlige ord og vendinger skal udfordres



Eksempel 
Kommer hjem og får straks lyst til at kaste op

Det hænger ofte sammen med at være hjemme – så snart hun ser dørhåndtaget – en ”dårlig vane” – ikke andet så 
hvorfor kan hun ikke bare lade være…

Jeg: Hvad skete der tidligere på dagen, hvad lavede hun, før hun kom hjem

Pt: Havde haft en rigtig god dag med veninder – havde for en gangs skyld ikke følt sige udenfor – havde nydt det og 
haft det sjovt

Jeg: Hvilke tanker og følelser havde hun på vejen hjem

Pt: Glædede sig – regnede med at tage glæden med hjem og have det sjovt sammen med kæresten men så snart 
hun kom hjem, kunne hun mærke, at han ikke han ikke var i samme gode humør som hende – han var syg og mat. 
Hun satte sig i stolen og fik straks kvalme og begyndte at få tanker om og impulser til at kaste op

Jeg: hvilke følelser var der inden hun kastede op ?

Pt: svært ved at sige det – ikke rigtig nogen  - bare den dårlige vane..

Jeg: at jeg kunne tænke, at hun må have mærket nogen følelser, når det ikke blev, som hun havde ønsket sig det



Eksempel fortsat
Pt: Ja men han var jo syg og kunne ikke gøre for det

Jeg: .. det har hun bestemt ret i men hun kunne måske alligevel godt  mærke nogen følelser

Pt: Ved det ikke ….. Måske var der en følelse af skuffelse…… 

Jeg: At jeg jo ikke kan vide om hun har følt det men var der også følelser af irritation ??

Pt: Ja det var der 

Jeg: Hvad ville der være sket hvis hun ikke kastede op

Pt: Jeg ville være blevet så vred, at vi havde fået et skænderi og en konflikt 

Jeg: Hvilke følelser havde hun, efter at hun havde kastet op

Pt: Fik skyldfølelse fordi hun ved, at kæresten ikke kan lide, at hun gør det og derfor kunne hun efterfølgende være sød 
ved ham og de fik ikke et skænderi

Det bliver i processen klart for hende,  at hun ikke kastede op, blot fordi det er en dårlig vane men hun gjorde det fordi, 
hun mærkede så mange svære følelser



Basal mentalisering
Når der er tale om nogen grad af mentalisering:

 Hvordan tror du det føles for X ?

Kan du forklare, hvorfor han gjorde det ?

Kan du tænke på andre måder, hvorpå du kan få X til forstå,
hvad du føler ? 

Hvordan forstår/forklarer du X’s uro ?

Hvis en anden var i den situation, hvad ville du så sige til 
vedkommende, at hvad han kunne gøre ?



ET

PAR

VÆSENTLIGE  

PUNKTER



Manualer for hhv. individuel terapi og 
gruppeterapi

 Sigmund Karterud og Anthony Bateman:

Mentaliseringsbaseret terapi – Manual og vurderingsskala 
skala for refleksiv funktion (RF)
Hans Reitzels Forlag 2011

Sigmund Karterud:

Manual for mentaliseringsbaseret gruppeterapi – (MBT-G)
Gyldendal Akademisk 20??



Elementer



1. Engagement, interesse og varme

Vigtigste almene faktor i psykoterapi –

Henviser til mentaliseringsteoriens og terapiens 
oprindelse i tilknytningsteorien – det er en holdning snarere end en specifik intervention

Terapeutrollen har lighedspunkter med forældrerollen – ”minding the mind”

Autenticitet – terapeuten skal gøre sin mentale proces gennemskuelig for pt. –
markere egne udsagn



2. Udforskning, nysgerrighed og ikke-
vidende holdning:

2. Udforskning, nysgerrighed og ikke-vidende holdning:

”Ikke vidende” er et centralt nøgleord ift. den terapeutiske indstilling, idet vi aldrig med fuldstændig
sikkerhed kan vide, hvad et sker i et andet menneskes sind

”Skråsikkerhed” fra terapeutens side underminerer mentalisering, eftersom
den formidler en  virkelighedsopfattelse, som er baseret på psykisk ækvivalens i.e. 
terapeutens !  pt. risikerer at overtage en fremmed model og på baggrund heraf at danne
meningsløse repræsentationer som ikke har dybde, derfor ……

bør tolkninger fremlægges i form af  spørgsmål for at markere, at det drejer sig om forslag, som 
kan være forkerte og som pt. kan afvise



3. Udfordring af uberettigede antagelser

Tegn på dårlig mentaliseringsevne som skal udfordres skånsomt i overensstemmelse med den 
ikke-vidende og nysgerrige grundholdning 

Ofte er der tale om uberettigede antagelser om andre og deres  motiver – ”min mor var altid 
sød” – ”han gjorde det for at straffe mig” 

udsagnet virker usandsynligt – overdrevet ??

Intervention: ”Ud fra det jeg har hørt, er det muligt, at han gjorde det for at straffe dig, men 
kunne der også være andre grunde?



4. Tilpasning til mentaliseringsniveau
Henviser til Skala for Refleksiv Funktion (RF) - fra negativ til fuldstændig 

-1:  Negativ: Bizarre opfattelser af selv og andre, afviser psykologiske perspektiver med
fjendtlighed

1:  Fraværende men ikke forkastet: Hændelser tilskrives mekaniske faktorer i stedet for indre
motiver – tendens til forvrængning: selvforherligende, nedladende beskrivelser af andre

3:  Tvivlsom eller lav: Et mentaliserende perspektiv er tidvis tilstede men ikke konsistent –
pseudomentalisering, selvcentrering, manglende evne til at se andres perspektiver (BFD)

5:   Tydelig eller ordinær: Adækvat opfattelse af sammenhængen mellem handlinger og motiver

7:   Markant: Stabil psykologisk model af egne og andres mentale tilstande 

9:   Fuldstændig: Konsistent refleksiv holdning i alle sammenhænge

Det er vigtigt, at terapeuten tilpasser sig pts. mentaliseringsniveau –

ofte risiko for overvurdering af denne  pseudomentalisering



Minus 1
https://youtu.be/BRIrIWmD8x4

https://youtu.be/BRIrIWmD8x4


5. Regulering af spændingsniveau

Terapeutens vigtigste opgave er at regulere det affektive spændingsniveau svarende til forældres 
regulerende funktioner ift. barnet

Niveauet må ikke være så højt, at det overvælder pt. og svækker mentaliseringsevnen og ikke så lavt, 
at terapien bliver uvedkommende, kedelig og uinteressant

Regulering via ”modsatte bevægelser”

Intervention: ”Jeg kan se, at der skete noget før … jeg ved ikke, om det var noget, jeg sagde …     
eller er det emnet, vi taler om som… kan vi prøve at forstå sammenhængen eller skal
vi lige vente lidt”



6. Stimulering af mentalisering gennem 
processen

Selve processen er vigtigere end indholdet

Det drejer sig mindre om indsigt men mere om hvordan man føler, om sin egen og andres 
historie, om eget og andres sind og om hvordan sociale processer virker ind på de involverede

Det handler om sagsforholdet – hvad – der tales om og måden det gøres på

I god mentaliserende diskurs udfordres forestillinger, begreber, følelser m.m. 
nye synspunkter og vinkler og mentale fænomener kan blive opfattet på en lidt anden måde

Ledet stor overlap med element 2: ”Udforskning, nysgerrighed og ikke-vidende holdning”



7. Anerkendelse af god mentalisering
Anerkendelse er vigtig når pt. har håndteret en situation på en måde, som vidner om god 
mentalisering  

Styrker alliancen og

Øger pts. selvfølelse

Intervention: ”Det lyder som om du gjorde noget andet på mødet i Jobcentret forleden … 
er det ikke lignende situationer, hvor du plejer at blive vred og hæve stemmen…
måske kunne du bedre mærke og udholde følelserne og tænke over dem og forstå 
dem og tingene på en anden måde end du plejer ……. Du gjorde i alle tilfælde noget
andet ...... Hvordan er det for dig nu” ? 



8. Håndtering af forestillingsmodus
pseudomentalisering, pretend mode, intellektualisering 

Overfladisk, uengageret, følelsesflad – ”i tomgang” = pseudovirkelighed

Der er ingen udvikling i forestillingsmodus

Det er den måde pt. formår at forholde sig til andre på – den måde der muliggør forhold dvs. 
distancerede relationer og forestillingsmodus kan ses som en distancerende strategi som led i et 
distanceret tilknytningsmønster

Dårlig strategi for intimitet mht. følelser og åbenhed for sårbarhed som netop kræver et 
mentaliserende sprog 

Ord og fraser udfordres

Modoverføringsreaktioner: kedsomhed, irritation

Forestillingsmodus skal påpeges og udfordres



8. Håndtering af forestillingsmodus, fortsat

Et eksempel:

Pt. siger i runden, at hun gerne vil tale om en ubehagelig ”overgrebsagtig” oplevelse i 
weekenden, som har rystet hende.

Da hun begynder at tale bliver hun mere og mere overfladisk – griner, siger at der var fjollet, at 
det ikke betød noget mv – Terapeuten undrer sig over, hvad der i processen – siger at det er som 
om det vigtige og alvorlige forsvandt – som om vi kom helt væk fra det, som var svært, sådan 
som terapeuten opfattede det – spørger om pt. kan følge hende, hvortil pt. siger, at det nok altid 
er sådan, hun gør, når noget er svært – at det nok ikke kun sker i terapi men i mange 
sammenhænge i livet …

Hun er på dette tidspunkt holdt op med at grine og er mere alvorlig og i kontakt med sine 
følelser vedr. det skete



9. Håndtering af psykisk ækvivalensmodus
Overlapper elementet (3)  ”udfordring af uberettigede antagelser”

Ligesom i forestillingsmodus finder der heller ikke udvikling sted i psykisk ækvivalensmodus og 
målet er at få pt. ud af dette modus

Vanskeligt idet modus er præget af stærke følelser – kan evt. nærme sig psykose

Psykisk ækvivalens er ofte ledsaget af selvretfærdighed, påståelighed og arrogance 

Vække svære modoverføringsfølelser, hvilke kan gøre udfordringen af psykisk ækvivalens svær

Intervention: Du siger at ingen i gruppen kan lide dig. Det lyder lidt mærkeligt. Hvad bygger du
det på ?

Du siger, at du ikke kender til noget som helst af det, som de andre i gruppen 
taler om. Er det rigtigt ? Er der slet ikke noget, som du kan nikke genkendende til”



Film Bateman – psykisk ekvivalens 
6:03

https://youtu.be/U0QJ5dTA44I

https://youtu.be/U0QJ5dTA44I


10. Fokus på følelser
Da affektiv dysregulering er kardinalpunkt ved BPD lægges der vægt på emotioner og følelser

Bevidsthed om emotioner: ”Hvad følte du da X… ?” - ”Var der også andre
følelser?” - ”En sags uro ……hvor sidder den?”

Tolerance for emotioner: ”Hvad gør følelsen ved dig?” - ”Er du bange for 
følelsen?” – ”Hvad ville der ske, hvis den blev meget 
stærk?”

Forståelse af emotioner:   ”Alle kan jo blive triste.. det er en naturlig 
reaktion på at miste noget”



10 Fokus på følelser, fortsat

Tilkendegivelse af emotioner: ”Hvad vil være en passende måde for dig at udtrykke disse
følelser på, tror du?” – ”Hvor meget tror du, der skal til, for at dit 
følelsesmæssige budskab kommer ud, så du ikke blive
misforstået?”

Her og nu:                                   ”Hvordan er det her?” – Var det noget, jeg sagde?” – ”Hvor 
irritereret er du?” – Hvad ville du ønske, jeg havde sagt?”



11. Fokus på følelser og interpersonelle 
hændelser

Elementet handler om følelser og hændelser udenfor det terapeutiske rum, f.eks. når pt. 
kommer og har selvskadet uden af vide hvorfor

Terapeuten må være aktiv mht. at knytte den emotionelle reaktion til en interpersonel hændelse

Detaljer i hændelsesforløbet skal udforskes

Derved ”trænes” pt. til at forstå og håndtere emotionelle samspil med (nære) andre



12. Brug af ”stop og spol tilbage” 

Når tingene går for hurtigt – episoder fortælles på usammenhængende og hektisk vis 

Gøres for at få en detaljeret gennemgang af sekvenser i det, der skete mellem pt. og en anden

Hvornår begyndte det og hvorfor  således at pt. og terapeut sammen kan finde ud af 
hændelsesforløbet

”Kan vi stoppe lidt – det går for hurtigt for mig – jeg kan ikke følge med”

”Som jeg forstår det, startede det med, at han skulle ud med sine venner i morgen …  er det 
rigtigt forstået eller var der allerede sket noget tidligere?”



13. Bekræftelse af emotionelle reaktioner
For personer med personlighedsforstyrrelse gælder det, at de som børn ofte blevet mødt med 
skadelige responser – ”mirroring” – fra tilknytningspersoner 

Følelser kan være blevet negligeret, misforstået, fejlbedømt, angrebet eller andet 
forvirring mht: ”Hvad er en normal reaktion”?

Patienten kan være forvirret mht. om vedkommende har ”lov” til at have en specifik følelse … 
”er man et dårligt menneske, hvis man føler xxx

Terapeuten må give udtryk for hvad han/hun synes ud fra et normalperspektiv – at følelsen er 
forståelig 

Validering og normalisering

Mulig intenvention: ”Jeg tror de fleste ville blive vrede i en sådan situation”



14. Fokus op overføring og forholdet til 
terapeuten

Der er ikke tale om en tidsmæssig forskydning fra barndommens fortid til terapisituationens 
nutid

Patientens oplevelser er farvet af tidligere oplevelser men er ikke en ”kopi” af dem

Traditionelle overføringstolkninger bør ikke anvendes (da de ikke er validerende og derfor kan 
føre til brud eller til pretend mode/forestillingsmodus)

Mentalisering af  overføringen = nutidige fænomener

Der skal derfor reflekteres over det indbyrdes forhold = den aktuelle og nærværende relation

Mulig intervention: ”Du sagde for lidt siden, at du tror, at jeg er irriteret på dig. Hvad får dig til 
at tro det”?  



15. Brug af modoverføring
Terapeutens emotionelle reaktioner ift. pt. kan have mange kilder

Modoverføringstolkninger anbefales ikke i MBT men

Terapeuten bør så vidt muligt lade egne emotionelle reaktioner indgå i den terapeutiske dialog med 
pt.  rollemodel ift. åbenhed samt autensitet

Modoverføringen med BPO kan være stærk: raseri, angst, had

Det hører med til den fælles udforskning, at pt. får at vide, at vedkommende sætter noget i gang i 
andres sind (terapeutens) ligesom andre/terapeuten sætter noget i gang i pts. sind

Modoverføringen bringes først eksplicit ind i terapien et stykke inde i denne, idet det er et stærkt 
”værktøj”

Mulig intervention: ”Jo jeg er måske nok lidt irriteret – det har nok at gøre med at du har haft

mange udeblivelser – kan vi prøve at forstå hvorfor du nogen gange udebliver”..



16. Kontrol af egen opfattelse og 
korrektion af misforståelser

I MBT bør terapeuten være en god rollemodel mht. at tjekke sin egen forståelse og korrigere 
misforståelser og dette bidrager samtidig til at øge kvaliteten af den terapeutiske dialog

Glemt at lave en aftale 

Terapeuten :Jeg har tænkt på hvad det var, der gjorde at jeg glemte …

Patient: Du gad vel ikke se mig – er træt er at høre på mig..

Terapeut: Det var ikke sådan jeg havde det – jeg ved ikke hvad det var, der gjorde, at jeg glemte 
det men jeg vil gerne finde ud af det og jeg ved, at det var mit ansvar, at vi skulle finde en ny tid..



17. Integration af erfaringer fra samtidig 
gruppeterapi ifm. kombinationsbehandling

Et eksempel:

Pt. kommer lige fra gruppeterapien – hun er vred, oprevet og opgivende
Taler om at hun ikke får noget ud af at gå i gruppen
Kan ikke identificere sig med det, som de andre taler om
Det er ikke relevant
Har ”bidt af” en anden/andre i gruppen i dag
Synes ikke at det, de andre tager op er relevant overhovedet
Kan ikke se sig selv tilbage i gruppen dels fordi der tales om irrelevante ting, dels fordi hun er 
bange for, at andre opfatter hende som ”kold og ond”

Jeg: Hvordan havde hun det inden hun kom i gruppen

Pt: Blev irriteret allerede i går, gad ikke komme, gad ikke høre på de andre og deres følelser, ved 
det er forkert og får osse dårlig samvittighed



Jeg: Hvad tog den anden pt. op i dag, som gjorde hende irriteret ?

Pt: Der var en, som ville tale om sin tvivl vedr. en kæreste. Hun kan ikke se, at det hører til i en 
gruppe – der er andre ting, som er vigtigere – synes ikke det hører til og havde sagt det ret hårdt. 
Kan godt forstå de andre må synes, hun er ”ond”

Jeg: Hvad skete der i hende, da den anden pt. talte

Pt: Efter lidt tavshed siger hun, at hun godt kunne forstå, at den anden havde det svært men det 
var irriterende at høre på alligevel og hun havde lyst til at gå. Hun fik dog osse medlidenhed med 
den anden

Tavshed

Pt: Hun kunne mærke, at hun osse selv blev ked af det. Kom til at tænke på, at alle vel kan 
komme i tvivl – det er vel almindeligt ?!



Jeg: Bekræfter at det er almindeligt at sker i livet og i forhold
Spørger videre til hvad hun tænkte på – mærkede ?

Pt: At hun osse tidvis kan blive i tvivl om sit kæresteforhold men hun vil aldrig tænke på det og taler 
aldrig med nogen om det – synes det er irriterende, når spørgsmålet tages op af andre, idet hun så 
ikke kan lade være at tænke på det og mærke sin egen tvivl – den bliver alt for ”virkelig”

Jeg: At det må have været meget svært for hende at være i gruppen i dag, hvor hun pludselig ikke 
kunne gøre det hun plejer (skubbe det væk)

Pt: Bekræfter men siger, at hun nu godt kan se, at det ikke har så meget med den anden pt. at gøre, at 
hun blev irriteret og sur men at det nok mere har noget med hende selv at gøre, at hun aldrig vil 
tænke på følelser og tvivl og at hun altid er blevet og bliver irriteret, når andre taler om det – også 
veninder og i dag i gruppen

Til slut taler vi om at det ”irrelevante” var alt for relevant, vedkommende og skræmmende mens hun 
var i gruppen og at det aktiverede så mange svære og sårbare følelser og ikke kun irritation



Interview med pt. som har 
gennemgået 1½ års 

kombinationsbehandling


