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Mentalisering G\u00f6ran Ryd\u00e9n Hent PDF Mentalisering handler om at kunne reflektere over egne og
andres tanker, følelser og intentioner. Evnen til mentalisering er en forudsætning for selvindsigt, empati og
socialt samspil. Mentaliseringsteori kan bidrage til forståelse af en række forskellige psykiske problemer. Det
mest velundersøgte og velbeskrevne område er sammenhængen mellem mentaliseringsbrist og borderline-

personlighedsforstyrrelse, men der gøres også overvejelser over mange andre tilstande ud fra et
mentaliseringsperspektiv, blandt andet autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser,

spiseforstyrrelser og posttraumatisk stresssyndrom. Mentalisering - At lege med virkeligheden giver en
lettilgængelig og grundig introduktion til mentaliseringsteori og beskriver udførligt den kliniske praksis i

form af mentaliseringbaseret terapi (MBT). Bogen er rigt forsynet med cases og eksempler. Bogen henvender
sig til psykologer, psykiatere, læger, sygeplejersker og studerende inden for psykologi og beslægtede
fagområder. Göran Rydén er ledelsesansvarlig overlæge og psykoterapeut. Per Wallroth er psykolog og

psykoterapeut. I 2005 etablerede de MBT-teamet ved Huddinge psykiatriske kliniks ambulante afdeling, hvor
de arbejder med behandling af patienter med borderlinepersonlighedsforstyrrelse. Oversat fra svensk af

Andreas Bonnevie.

 

Mentalisering handler om at kunne reflektere over egne og andres
tanker, følelser og intentioner. Evnen til mentalisering er en
forudsætning for selvindsigt, empati og socialt samspil.

Mentaliseringsteori kan bidrage til forståelse af en række forskellige
psykiske problemer. Det mest velundersøgte og velbeskrevne område

er sammenhængen mellem mentaliseringsbrist og borderline-
personlighedsforstyrrelse, men der gøres også overvejelser over
mange andre tilstande ud fra et mentaliseringsperspektiv, blandt
andet autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser,
spiseforstyrrelser og posttraumatisk stresssyndrom. Mentalisering -

At lege med virkeligheden giver en lettilgængelig og grundig
introduktion til mentaliseringsteori og beskriver udførligt den



kliniske praksis i form af mentaliseringbaseret terapi (MBT). Bogen
er rigt forsynet med cases og eksempler. Bogen henvender sig til

psykologer, psykiatere, læger, sygeplejersker og studerende inden for
psykologi og beslægtede fagområder. Göran Rydén er

ledelsesansvarlig overlæge og psykoterapeut. Per Wallroth er
psykolog og psykoterapeut. I 2005 etablerede de MBT-teamet ved
Huddinge psykiatriske kliniks ambulante afdeling, hvor de arbejder

med behandling af patienter med
borderlinepersonlighedsforstyrrelse. Oversat fra svensk af Andreas

Bonnevie.
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