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Et tre år gammelt 
barn ser en person 
legge en ball i en 
blå eske før han 
går ut av rommet. 
Mens han er ute, 
flyttes ballen over 
i en rød eske ved 
siden av. Når per-
sonen kommer inn 
igjen, tror barnet 
han vil hente ballen 
fra den røde esken, 

siden det er der den er. Et fem år gammelt 
barn gjør ikke den samme feilen. Fem-
åringen forventer at personen leter i den 
blå esken, fordi han la ballen der og fortsatt 
tror at den befinner seg der. Dette såkalte 
falsk tro-forsøket (false belief) kan illu-
strere hva som menes med «mentalisering»: 
Evnen til å oppfatte og tenke om mentale 
tilstander som noe atskilt fra den fysiske 
virkeligheten. Mens mange ser utviklingen 
av denne evnen som et rent kognitivt mod-
ningsfenomen, ser forfatterne den også 
i relasjon til tilknytningen mellom barn 
og foreldre. De antar at trygg tilknytning 
fremmer barnets evne til å oppfatte egne og 
andres følelser og tanker, ønsker og oppfat-
ninger som noe som kan føre til fysiske 
handlinger, men som likevel er noe annet. 
Foreldre stimulerer denne evnen gjennom 
sensitive og speilende responser på barnets 
smil, bevegelser, pludring, gråt, sinne og 
andre følelsesuttrykk.

Både klinikere og teoretikere har 
gjennom flere tiår hevdet at borderline eller 
ustabil personlighetsforstyrrelse er årsaks-
messig forbundet med usikker tilknytning, 
ut fra pasientenes manglende evne til 
å være alene, redselen for å bli avvist og 
sviktende affektregulering. Usikker tilknyt-
ning oppstår når den voksne, oftest på 
grunn av egne følelsesmessige konflikter, 
overveldes av barnets uttrykk og reagerer 
med fjernhet, utilgjengelighet, aggresjon 

eller i verste fall vold og overgrep. Tanken 
om at det avhengige og sårbare barnets evne 
til mentalisering hemmes av omsorgsperso-
nens negativitet og uforutsigbarhet er intui-
tivt forståelig for de fleste som arbeider 
i dette kliniske feltet, og har etter hvert fått 
økende forskningsmessig støtte.

Bateman & Fonagy argumenterer over-
bevisende for at evnen til å gi mening til 
egne psykologiske erfaringer er knyttet til 
oppdagelsen av intensjonene bak andres 
handlinger. Det de kaller «reflekterende 
funksjon», synes å være nødvendig for 
å skape den sammenhengende selvstruk-
turen som borderlinepasienten mangler. 
På denne måten har de konkretisert og 
utdypet tilknytningens betydning for utvik-
lingen av denne personlighetsforstyrrelsen.

Forfatterne har satt sammen et terapipro-
gram med vekt på mentalisering. Det er 
pragmatisk innrettet og henter næring fra en 
rekke andre terapiformer, som psykoeduka-
sjon, kognitiv terapi og uttrykksterapi, men 
utgangspunktet er klart psykodynamisk. 
Vesentlige kjennetegn er vekten på pasien-
tens aktuelle sinnstilstand, støtte og avstemt 
utfordring. De avstår fra klassisk tolking av 
overføring fordi de mener dette kan skyve 
pasientens opplevelse til side. En border-
linepasient som opplever terapeuten som 
fordømmende, blir ikke hjulpet ved at 
følelsen fortolkes som et ekko fra fortiden. 
Opplevelsen anerkjennes som ekte og 
legitim, og terapeuten legger vekt på å innta 
en ikke-vitende posisjon. Overføringen 
utforskes og utdypes i fellesskap, og aktø-
rene prøver å komme frem til en omforent 
tolking. Målsettingen er ikke primært økt 
innsikt, men økt fortrolighet med aktiviteten 
som fører til innsikt – den åpne refleksjonen 
over mangfoldet av fortolkninger som 
finnes i de fleste mellommenneskelige 
situasjoner. Mange terapeuter vil hevde at 
dette perspektivet er vesentlig i alle terapi-
retninger, og Bateman & Fonagy aner-
kjenner at mentaliseringsbasert terapi mer 
er et spesifikt fokus enn en egen retning. 
De er også klare på at dette ikke nødven-
digvis er det riktigste eller mest effektive 
fokuset for andre pasientkategorier, selv 
om evnen til å mentalisere er fundamental. 
Helt frem til begynnelsen av 1990-årene 
anså mange behandling av borderline-
lidelsen som en bortimot umulig oppgave. 
Siden har kontrollerte studier vist effekt av 
flere terapiprogrammer, og mentaliserings-
basert terapi er ett av disse. Dette har skapt 
ny optimisme i feltet.

Dette er en praktisk veileder. Den bygger 
på en grundigere presentasjon av terapipro-
grammet som ble publisert i 2004. Den 
kjennetegnes av forfatternes åpne empiriske 
holdning, frihet i forhold til eksisterende 
terapitradisjoner og av en imponerende 
vitenskapelig og teoretisk bredde, som 
i John Bowlbys ånd søker å forene biolo-
giske og psykologiske perspektiver på 
borderlineforstyrrelsen. Den bør leses.

Den norske utgaven inneholder en lese-
verdig introduksjon ved Finn Skårderud & 
Sigmund Karterud. Sistnevnte har gjennom 
en årrekke ledet Avdeling for personlighets-
psykiatri ved Ullevål universitetssykehus, 
som er et kraftsentrum i arbeidet for å doku-
mentere effekt av psykologisk behandling 
ved personlighetsforstyrrelser. Tonen i deler 
av innledningen blir kanskje vel begeistret – 
jeg tror Bateman & Fonagy ville inntatt en 
reservert holdning til setninger som denne: 
«I skrivende øyeblikk er vi vitner til en tera-
peutisk og teoretisk bevegelse (min uthe-
velse) i dens fødselsfase, eller kanskje i dens 
tidlige barndom.» For mens vitenskapens 
diskurs på sitt beste er åpen, nysgjerrig og 
selvkritisk, er bevegelsens lukket, eksklusiv 
og misjonerende (eller markedsførende i vår 
tid). Forfatterne er åpenbart identifisert med 
den første av disse.

Det er vanskelig å skjønne hvorfor for-
laget ikke har kvalitetssikret oversettelsen 
bedre. Den vrimler av feil og unøyaktig-
heter som noen ganger helt forvrenger teks-
tens opprinnelige innhold. Dette forstyrrer 
dessverre såpass mye at lesere som er vant 
med engelsk faglitteratur, nok vil finne det 
lettere å ta for seg originalen.
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