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Innhold 

• 1. Definisjon av mentalisering 

 

• 2. Hvorfor er det så viktig at terapeuten mentaliserer  

 

• 3. Hvordan ivaretar MBT dette i form av holdninger, strategier 
og intervensjoner 

 

 

 



3 

 
Mentalisering - fellesfaktor i alle psykoterapier (Bateman & Fonagy, 2004) 

  

 
• Evnen til å fokusere på og reflektere over mentale tilstander hos seg 

selv og andre: 
 
• Hvorfor sier han/hun dette nå? 

 
• Hvorfor oppfører han/hun seg slik? 

 
• Hvorfor føler jeg som jeg gjør nå? 

 
• Hva har nylig skjedd i behandlingen som kan forklare den aktuelle 

situasjonen? 
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Mentalisering bidrar til 
 

• Identitet.  

      -   Å være agent i sitt eget liv 

– En følelse av et sammenhengende psykologisk selv 

– Fortellingen om en selv 
 

• Kommunikasjon og kontakt 
– Forstå andre og unngå misforståelser 

– Reell intersubjektivitet 

– er mest en ubevisst, intuitiv emosjonell reaksjon som respons på sosialt samspill 
 

 

• Følelsesregulering 
– ”Sinnets immunapparat”  

– Mentalisering er mest en ubevisst, intuitiv emosjonell reaksjon som respons på 
sosialt samspill 
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Mentalisering er et flerdimensjonalt begrep. 

 
• 1. Automatisk (implisitt) versus kontrollert 

(eksplisitt) mentalisering 
 
• 2. Indre fokusert versus ytre fokusert mentalisering 
 
• 3. Selv orientert versus andre orientert mentalisering 

 
• 4. Kognitiv versus affektiv mentalisering 
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Veiledende prinsipper for terapeuten 

• Opprettholde eller gjeninnhente egen og pasientens mentalisering 

 

• Overvåke pasientens mentaliseringskapasitet 

 

• Håndter emosjonell aktivering 

 

• Ha fokus på pasientens mentale sinn 

 

• Snakk om “her- og – nå”- følelser og tanker 

 

• Stegvis intervensjoner som starter med empatisk validering 
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Mentaliserende holdning 

 
• Ikke-vitende holdning  

 

• Genuint nysgjerrighet overfor pasientens mentale prosesser 

 

• Hva pasienten føler her og nå 

 

• Validere ved å legge vekt på å forstå pasientens subjektive 
opplevelse 

 

• Utforske den relasjonelle konteksten, ikke bare den intrapsykiske 

 

• Bruke seg selv som modell – være åpen om eget sinn 

 

 

• Pasienten må føle seg forstått gjennom at terapeuten viser at 
pasientens forståelse er forståelig i en spesifikk kontekst  

 

 



 
• Kunnskapen om tilknytning, om nevrobiologi, teorien om barns utvikling 

av psykologisk forståelse og evolusjonsteori,   bruker vi aktivt i terapien 
ved å bruke terapeutens egen mentalisering som en pedagogisk  modell 
for pasienten  

 

• Mentalisering viktig for at terapien ikke skal skade pasienten:  

• Spesielt rettet mot disse pasientenes problemer med  

• Affektregulering  

• Utrygge tilknytning  

• Nevrobiologiske sårbarhet  

• Redsel for avvisning  

• Aggresjonsproblemer 

 



Endringsmekanismer og implikasjoner for  
MBT  

 

• I terapi snakker en om tidligere og nåværende 
relasjoner som igjen vekker til live indre 
arbeidsmodeller av tilknytningsrelasjoner 

 

• A. Viktig å hjelpe pasienten med å regulere 
følelsene som oppstår 

• 1. Gjennom markert speiling av pasientens opplevelser/ følelser 

• 2. Skape et sikkert og sensitivt interpersonlig miljø for pasienten 

• Tilpasse intervensjoner til pasientenes mentaliseringskapasitet her-
og-nå  
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Tilknytning handler om 

• Hvordan virker andre mennesker inn på deg? 

 

• Hvordan er du i overfor andre? 

 

• Bli bevisst påvirkningen og samspillet med 
andre og at: 

 

• andre mennesker kan sette oss ut emosjonelt 

 

 

 



B. Skape alternative perspektiver på mentale 
opplevelser 

 
• 1. Mentalisere overføringen  
• Hva skjedde? 
• Hva gjorde jeg?  
• Hvordan forsto du det?  
• Andre mulige perspektiver på tolkningen? 
 

• 2. Bearbeide og hele alliansebrudd 
• Aktivt fokus på selve den terapeutiske relasjonen  
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MBT struktur og innhold  
Vektlegger alliansen som betydningsfull for endring og kontakt 

Både adressere impulskontrollspekteret & samspillsvansker: inkludert suicidal og selvskadende 

atferd, spiseforstyrrelse & skadelig rusmiddelbruk  

Kartlegging 
psykisk helse,  

rus & 
personlighets- 

vansker 

Psykopedagogisk  
gruppe 

Mentaliserings -  
basert 

kriseplan 

Mentaliserende 
kasusformulering 

12 



Terapeutens åpenhet om sine tanker og følelser rundt 

pasienten og relasjonen 

• I mentaliseringsbasert terapi (MBT) er en avhengig av at det 
blir en gjensidig samtale  

 

• Terapeuten er åpen om sine refleksjoner omkring samspillet 
mellom pasient og terapeut.  

 

• Tanker og følelser som vekkes i forhold til pasienten 

 

• For at pasienten skal finne seg selv i terapeutens sinn, dette 
må uttrykkes på en hensiktsmessig og nennsom måte 
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MBT sine holdninger, strategier og 

intervensjoner 

 
• Tilpasning til mentaliseringsnivå  - regulering av 

spenningsnivå 
 
• Ingen ekspert på pasientens sinn – se terapeuten som om 

hun sitte ved siden av pasienten og «lese kartet sammen- 
ulike veier til målet» 

 
• Vi kan også miste vår kapasitet til å tenke og føle klart 
 
• Viktig at terapeuten tar ansvar for egne mentale prosesser 

og oppmuntrer pasienten til utforskning av sine egne 
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Utforskning 

• Hva mener egentlig du skjedde? 

• Hvorfor tror du han sa det han sa? 

• Hvorfor tror du han oppførte seg slik hangjorde? 

• Hvordan kom du frem til den konklusjonen og som den eneste 
mulige forklaring?  

• Terapeuten må derimot passe seg for ikke å ta over pasientens 
mentalisering:   

• Stimulering til refleksjon rundt hvorfor & hvordan  pasienten 
tenker som hun/ han gjør er viktigere enn selve hist 



Ta på seg ansvar for ubehag som har oppstått her og 
nå: «Hva har jeg gjort tro?» 

 
• Holde seg nærmest ”slavisk” til et mentaliserende perspektiv 

• Retrett, ikke mer utforsking, dersom pasienten virker å miste 
kontrollen 

 

• I MBT bør terapeuten være en god rollemodell med hensyn til 
å sjekke egen forståelse og korrigere misforståelser  

 

• Det er et kjennetegn ved god mentalisering at man er 
oppmerksom på indre og ytre signaler som tyder på at man 
har misforstått noe,  

• at man kontrollerer og, om det er tilfellet, at man korrigerer 
sin oppfattelse hvis den stemmer dårlig med saksforholdet. 
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Intervensjoner -                                                                             
spektrum 

fra mest til minst involvert 

 
 

 Støttende / empatisk, klargjørende 

Utfordrende 

Affektfokus 

Mentalisere overføringen 
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Mentaliserende  
holdning  

(A.Bateman, 2012) 

Spørrende: 
Prøvende, nysgjerrig, 

Passe entusiasme  
for mentale tilstander 

Pass på balansen: 
Fortellende flyt vs  

intervenere 

Stoppe unøyaktige eller  
ikke – mentaliserende 

interaksjoner 

Forsterke 
positiv mentalisering 
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Motsatte bevegelser (Anthony Bateman 2012) 

Pasient/terapeut Terapeut/pasient 

Sikker Ikke - vitende 

Selv - refleksjon Andre refleksjon  

Emosjonell distanse Emosjonell nærhet  

Kognitiv 
Ytre 

Affektiv 
Indre  
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Oppsummering (Bateman, 2016) 

• 1. Samarbeidsprosess 

• 2. Formulere pasientens problemer tidlig i behandlingen og ha   

fokus  på dette i hver time.  

• 3. Identifisering av ikke- mentaliserende prosesser 

• 4. Generell holdning- Ikke- vitende posisjon 

 

• Prinsipper for terapeuten: 

• Mål om å gjenopprette eller opprettholde mentalisering 

• Intervensjoner avpasset til pasienten mentalisering kapasitet 

• Identifikasjon av mentalisering polene 



Oppsummering (Bateman, 2016) 

• 6. Prinsipper for klinikere 

• Fokus på å opprettholde terapeutens mentalisering 

• Autentisk og åpen sinnet terapeut 

• På vakt for mentaliseringssvikt 

• Overvåke mental aktivering 

• Fokus på beredskap og markering av intervensjoner 

• 7. «Steg for steg»: strukturerte intervensjonene utifra fra empatisk 

validering til utforskning, klargjøring og utfordring gjennom affekt 

identifisering og affekt fokus til å mentalisere den terapeutiske 

relasjonen  

•  8. Verbalisere de følelser terapeuten kjenner overfor pasientens 

mentale bearbeiding  


