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Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis Jon G. Allen Hent PDF Forlaget skriver: Mentalisering er
at være opmærksom på ens egne og andres mentale tilstande - at besinde sig på sindet. Mentalisering er

afgørende for interpersonelle relationer og for selvbevidsthed og affektregulering, og alle psykoterapeutiske
metoder arbejder på at forøge mentaliseringskapaciteten. 

I denne bog samles en gruppe af internationale eksperter for at forklare begrebet mentalisering, gennemgå
aktuel forskning og viden og udforske de mange forskellige kliniske anvendelsesmuligheder. Der lægges

særlig vægt på nedsat mentaliseringsevne som et vigtigt element hos personer med
borderlinepersonlighedsstruktur og som central i forståelsen af forstyrrelser hos børn. Mentaliseringsevnens
udviklingspsykologiske og neurobiologiske grundlag behandles og relateres til diagnostik og behandling af

børn og voksne. 
Forfatterne beskriver, hvordan man kan anvende mentaliseringsbaseret behandling i en række sammenhænge,
herunder i arbejdet med udsatte børn, familieterapi med børn og unge, forebyggelse af mobning i skoler,

behandling af psykiatriske patienter, psykoedukative grupper for patienter og pårørende samt uddannelse af
terapeuter. 

Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis henvender sig til faggrupper, der arbejder med
mennesker, herunder psykologer, psykiatere, psykoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger og socialarbejdere.
Den vil også være relevant for forskere med interesse i mentalisering og tilknytning og i tilrettelæggelsen af

behandling og måling af effekten heraf. 
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