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Stor interesse for MBT i Norge
n Spesielt rundt universitetsbyene Oslo, Bergen og 

Stavanger
n Samarbeid mellom universitetssykehus, 

universitetene og lokale distriktspsykiatriske 
sentra (DPS)

n Faglige nettverk (matrix) som binder sammen 
erkjennelsesinteresse, teori, praksis, mestring av 
ferdigheter, for å møte de utfordringer som 
vanskelige pasienter bærer med seg

n Som alternativ til reduksjonistisk psykiatri



Spesialiserte behandlingsprogrammer for 
personlighetsforstyrrelser ved 74 

distriktspsykiatriske sentra (DPS) i Norge

Behandlingsform Antall DPS’er
MBT 45

DBT 31

Både MBT og DBT 18

STEPPS 5

Skjematerapi 2

Ikke eget PF-program 13 (17 %)



n Personality disorders
n Mainly intensive long term combined

outpatient treatment programs 
n 20 different units, where of 12 have MBT 

programs
n Clinical conferences and cooperation
n Research: Same type of assessment and 

outcome data which are assembled in the 
same database

n The database in 2021 contains approx
12.000 cases with PD and 3.000 cases with 
borderline PD. 

The Norwegian research and clinical 
network for personality disorders



Grunnlaget for å forstå og 
drive vellykket psykoterapi 

ved mer alvorlig 
personlighetspatologi

En moderne 
grunnlagsforståelse av 

psykiatrien, som alternativ til 
reduksjonistisk psykiatri

Et gjennomgående 
evlusjonspespektiv



Gyldendal 2012



En moderne 
personlighetsteori med 

gyldighet for normalitet så 
vel som 

personlighetsproblemer



11 sessions:
1: Temperament and emotions
2: Emotion regulation
3: Attachment
4: Mentalizing and mentalizing 
stance
5: Problems with mentalizing? 
How does it manifest itself? 
6: Attachment and mentalizing
7: Personality types and 
personality traits
8: Anxiety, attachment and 
mentalizing
9: Depression, attachment and 
mentalizing
10: About psychotherapy and 
MBT
11: Summary and termination



2020







Radikal, og for lite 
diskutert endring i 2017 
som har store teoretiske 
og terapeutiske 
implikasjoner. Sentralt i 
endringen står teorien 
om epistemisk tillit. 
Endringen 
underminerer 
forståelsen av selvets 
hermeneutikk. 



Epistemisk tillit (ET)
n Begrep lansert av Peter Fonagy og medarbeidere 

siste 10 år. 
n Slått an – nå 2000 artikler på Google Scholar

som referer til ET
n Men: Svak teoretisk begrunnelse, svært svak 

empiri, høyst problematisk forklaringskraft for 
borderline PF. 

n Et teoretisk og klinisk blindspor?
n Hva sier det i så fall om teoretisk/klinisk 

offentlighet?



«Hard» og «bløt» versjon av ET

n Bløt versjon: At ET er viktig for individet for å tilegne 
seg kunnskap om verden, og spesielt sosial verden, selv 
om episteme referere til «hard facts». Ukontroversiell 
variant av basic trust: Viktig å stole på andre også i 
betydningen av innholdet i det den andre snakker om, 
at de vil en vel også ved å snakke sant. 

n Hard versjon: At ET er en biologisk «hardwired» 
egenskap, en egen modul, som er evolusjonært nedfelt 
og, når den er dysfunksjonell, er en sentral årsak i seg 
selv til personlighetspatologi



Det antatte evolusjonære 
grunnlaget for ET

n «The capacity for symbolic thinking and the transmission of
knowledge» utgjør de overlegne evner til tilpasning hos Homo 
sapiens sammenlignet med Neanderthalere. 

n Tomasello: Nei, det handler om evne til delt intensjonalitet, 
hjelpsomhet, samarbeid, kollektiv intensjonalitet, språk og group-
mindedness (normer og moral) 

n Det postuleres et «instinct for communication» som «is 
undoubtedly the instinct that drives the transmission of
knowlegde and culture that made our African ancestors unique
in evolutionary history»

n Panksepp: Nei. Grunnlaget for kommunikasjon mellom dyr og 
Homo sapiens er primære emosjoner. Og Tomasello: Det finnes 
intet språkinstinkt. 



Michael Tomasello,
Max Planck Institutt for evolusjonær antropologi

2019



Empiri

n Er dette mer enn fantasifulle spekulasjoner?
n Finnes «natural pedagogy»? Tomasello tilkjenner 

det en viss, men begrenset betydning
n Finnes ET som en «evolusjonær superhighway»?

n Ingen direkte forskning på ET, ikke operasjonalisert
n Noen få spebarnstudier som Tomasello betviler
n Ingen empiri for epistemisk mistillit
n Barn stoler raskt på voksnes instrukser og regler, 

men i følge Tomasello er dette uttrykk for deres 
evne til å forstå kollektiv intensjonalitet, «slik gjøres 
dette hos oss»



Konklusjon om empiri
n Svært lite empirisk belegg for at det som kalles 

ET spiller noen avgjørende rolle i barns 
utvikling

n Det som spiller stor rolle er barns evne til 
samarbeid med andre, først med voksne, så to 
og to med barn, så med lek i grupper, så 
forståelse av og identifisering med 
gruppenormer og moral

n Og: grunnleggende for delt intensjonalitet og 
samarbeid er «recursive mindreading», en form 
for implisitt mentalisering



Nye behandlingsmål

n «The therapeutic situation teaches about sources
of knowledge» (!!)

n Hovedoppgaven nå er å gjenåpne «the
evolutionary highway»

n «It is the recovery of the capacity for social
information change that is the heart of
psychotherapies»



Personlighetsbegrepet oppløses

n «A new developmental model of borderline PD and its treatment
is advanced ... We propose that vulnerability to psychopathology
in general is related to impairments in epistemic trust ...»

n Videre: Borderline PD «is not a disorder of personality, unless
«personality» is being used as a synonym for «slow changing». 
Rather, BPD describes a state of social inaccessibility. It can be 
conceived as a temporary state of incompatibility with a grand 
evolutionary design (!!) of intra-cultural communication in which
we all play a part. It describes a state of isolation from 
communication with one’s partner, one’s therapist, one’s teacher, 
all created by epistemic mistrust»



Farvel til hermeneutikken

n «mentalizing ... Is a key part of the therapeutic process because it 
enhances our ability to learn»

n «Mentalizing is a generic way of establishing epistemic trust»
n «Mentalizing in therapy must be distinguished from mentalizing 

in the social world. To «learn» to mentalize in treatment is not in 
our view an appropriate therapeutic aim. We cannot assume that
what we learn about mental states in treament will somehow
generalize to the world outside, allowing us to achieve better
interpersonal relationships»

n Det er ikke tolkning av intensjoner (dvs. mentalisering) som er 
grunnvilkår for eksistensen lenger, dvs. evne til sosial kongruent 
meningsdannelse, men det å motta kunnskap fra en autoritet. 



Farvel til personlighet

n Parodi på personlighetsteori – BPD er «en state
of isolation from communication» med andre 
«created by epistemic distrust». 

n Betydningen av temperament og emosjoner er 
helt borte!!

n Betydningen av selvbevissthet er også borte



Sier ingenting om utfordringene i 
psykoterapi som er

n Hvordan fremme økt emosjonsbevissthet?
n Hvordan fremme tryggere tilknytning?
n Hvordan øke mentaliseringsevnen gjennom den 

terapeutiske prosessen slik at intersubjektiv 
kompetanse økes og kan anvendes i dagliglivet, 
ikke for å få mer kunnskap om verden, men for 
å kunne samarbeide bedre med andre (og seg 
selv).  



Hvorfor har ikke disse høyst kontroversielle 
påstandene blitt mer diskutert? 

n Er man redd for å utfordre Peter Fonagy som har en høy 
faglig autoritet?

n Det spilles på en retorikk som er «in», som folk forføres av, 
de fleste aksepterer en bløt versjon av ET, men skjønner 
ikke helt den harde versjonen og tar ikke til motmæle?

n Er «mindre» psykoterapeutiske retninger som DBT, MBT, 
TFP, etc. mer preget av «familiedynamikk», hvor en må 
være enig med opphavspersonen(e), mens større retninger 
(eks psykoanalysen) – rommer flere undergrupper som tør 
utfordre hverandre?



Kan noen «eie» MBT?
n Anna Freud Centre påberoper seg et 

kommersielt eierskap av MBT
n Andre som vil drive utdannelse i MBT må 

godkjennes av AFC
n Andre sentra må betale avgift til AFC
n Eierskap er tenkt som kvalitetskontroll men 

virker i praksis splittende og hemmende for 
fagutvikling og for samarbeid med andre



Mentalization-Based Group Therapy (MBT-G)
A theoretical, clinical, and research manual

Sigmund Karterud • Clarifies treatment targets, aiding 
therapists who are entering a 
treatment room with a new or 
difficult client

• Defines 19 treatment principles, 
facilitating training for new therapists

• Clinical vignettes illustrate all the 
principles laid out in the volume, 
facilitating learning for new or 
inexperienced therapists

• Competence scales are used aiding 
treatment integrity

• Fictional transcripts of treatment 
provide examples for practice
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Oppsummerende

n Interessen for MBT i Norge er stor
n Den stimuleres av et nettverk av engasjerte 

klinikere og forskere
n Overordnet handler interessen om 

personlighetsutvikling på avveie og krever en 
kompleks personlighetsteori

n Fiffige teoretiske spekulasjoner kan tåkelegge 
dette

n Det er viktig å komme tilbake til hovedsporet 
igjen



MBT studier fra Norge med 
sammenligningsgruppe og store effektstørrelser



Danmark:
(2014)

MBT har 
ikke 

bedre 
effekt enn 
støttende 
gruppe-
terapi



Danmark 2019:
MBT gruppeterapi har 
ikke bedre effekt enn 
sedvanlig behandling 
hos ungdommer med 

PF



Sverige
(2017)

MBT har 
ikke bedre 
effekt enn 
sedvanlig 

behandling 
for 

pasienter 
med 

rusmisbruk



Sverige (2018)
MBT har rimelig 
god effekt, men 

ingen 
sammenligning, 
derfor: bedre enn 

sedvanlig 
behandling?



Konklusjon

n På sikt vil eierskap tappe MBT for vitalitet og 
kreativitet og MBT vil marginaliseres

n MBT-feltet må akseptere og respektere 
forskjellighet og legge opp til dialog mellom 
forskjellige posisjoner

n Dersom MBT fortsatt skal være en terapi for 
alvorlige personlighetsproblemer, og spesielt av 
borderline type, må MBT fremfor alt forankres i 
en gyldig personlighetsteori


