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State of art 
 

 Utfordrende tilstander 

 Anoreksi har psykiatriens største mortalitet 

 SEED og SEAN 

 Motvilje hos klinikere 

 Begrensete effekter av behandling 

 Alvorlig ved anoreksi (Chris Fairburn, 2005) 

 ”Kunstig høye” resultater ved behandlingsstudier 

Behov for faglig oppdatering 

 Teori 

 Metoder 

 

 

 



Mentalisering 



Peter Fonagy 



Definisjoner 

 

 ’Holding mind in mind’ 

 Å være opptatt av egne og andres mentale 
tilstander 

 Å se seg selv fra utsiden og andre fra innsiden 

 Å forstå misforståelser 

 



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 

 Følelsesregulering 

 ”Sinnets immunapparat” 



HVA ER 

MENTALISERINGSSVIKT? 
 

Om vi skal anvende 

mentalisering som modell, 

trenger vi gode begreper 
om hva som er svikt i 

mentalisering 



Dårlig mentaliseringsevne:  

4 hovedtyper 

 Kontekst-spesifikk dårlig mentalisering 

 Mentaliseringssvikten er variabel og oppstår i spesielle situasjoner 

 Konkret forståelse 

 Generelt dårlig mentalisering 

 Pseudomentalisering 

 Ligner mentalisering, men mangler essensielle trekk 

 Misbruk av mentalisering 

 Andres mentale tilstander er forstått og tenkt om, men brukes til å 
såre, manipulere, kontrollere og underminere 





 

Følelser og forhold blir til fysiske 

fenomener 



Hva er 

spiseforstyrrelser? 
 

Problemer med regulering, 
identifisering, toleranse for 
følelser 

 

Ytrestyrt – avhengig av andres 
bekreftelser 

 

Kroppen blir et språk for sinnet 

 

Symptomene er ”nyttige”, 
således uklar motivasjon for 
endring 



Hilde Bruch 

1904-1984 

Spiseforstyrrelser som 

selvforstyrrelser 

1904 - 1984 



“The constructive use of 

ignorance” 

Nysgjerrighet 

Å spørre fremfor å tolke 

Å fremme årvåkenhet for 

egne følelser og kroppslige 

fornemmelser 

Hilde Bruch 
1904-1984 



 

To these patients, ‘receiving interpretations’ … 

represents in a painful way a re-experience 

of being told what to feel and think, 

confirming their sense of inadequacy and 

thus interfering with the development of a 

true self-awareness and trust in their own 

psychological abilities.  

   Hilde Bruch, 1985 



Terapeutisk holdning 

 

 Ikke-vitende holdning 

 En stil, vektlegging av prosessen 

 Regulære spenning 

 ”Playfulness”  

 Den systematiske bruken av seg selv 

 Lindrende, speilende 

 Rollemodell for ”sikker usikkerhet” 

 Mentalisere andre 

 

 



Mentaliseringsbasert terapi 

(Bateman & Fonagy) 

 

 Utviklet for borderline 

 Videreutviklet for selvskade 

 Videreutviklet for rus 

 

 Videreutviklet for spiseforstyrrelser 

 Manual 2017 



MBT-ED 

Terapeutiske strukturer 

 

 Individualterapi 

 Gruppeterapi(er)  

 Psykoedukative grupper 

 Skriftlige kasusformulering og kriseplaner 

 Somatisk oppfølging 



Dobbeltsporet 
 

Evnen til samtidig å 

fremme mentalisering I 

dialogen og arbeide 
systematisk med 

symptombedring 



Lidelsens funksjoner 
 

Evnen til å hjelpe pasienten 

til å utvikle en interesse og 

forståelse for de mange 
funksjonene symptomene 

kan ha, både opplevd 

positive og negative. 

Eksempelvis spiseforstyrrelse 
som selv- og 

følelsesregulering. 



Ambivalens og 

motivasjon 
 

Evnen til å forstå å 

håndtere ambivalensen til 

endring  og bedring som 
disse pasientene ofte 

presenterer. 



 Å sanse kroppen 
 

Evnen til å hjelpe pasienten 

til å sanse egne kroppslige 

opplevelser. Og å forbinde 
slike fornemmelser til 

følelser og forhold. 

“Oversette tilbake”. 



Opprettholde 

egen refleksjon 
 

Evnen til å opprettholde 

egen refleksjon i  møte 

med store utfordringer slike 
pasienter kan representere 





Mentaliseringsorientert 

miljøterapi 

 

 Stort fokus på vår egen mentalisering 

 Hvordan utfordres vår egen mentalisering av 
pasienter med alvorlig mentaliseringssvikt? 





Takk 
 

 

 


