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Program

Case: Poul på døgninstitution

Poul møder et 
traumeinformeret, mentaliserende miljø

Implementering af mentaliserende traumeinformerede 
miljøer på døgninstitutioner

Resultater fra vores implementering



Case: Poul







Et traumeinformeret
mentaliserende 
miljø



Traumer er måske er den mest 
undgåede, ignorerede, nedgjorte, 
benægtede, misforståede og 
ubehandlede grund til menneskelig 
lidelse.” (Levin et al. s. 3 2007)



Risiko for at overse traumer fordi
fokus er på adfærd eller diagnose

Det vigtigste er at være opmærksom 
på traumeefterreaktioner og de 
udfordringer det skaber i hverdagen



Ikke at være alene med traumer

Oplevelsen af gentagne gange at blive 
ladt psykologisk alene i uudholdelige 
emo4onelle 4lstande i lange 
perioder er poten4elt trauma4sk. 

Jon Allen, 2014



Ikke at være alene med traumer

Turde tale om det, når man bliver inviteret ind.

Ikke alle professionelle skal tale om traumer 
hele tiden, så overvælder vi den 
unge/forælderen – balancen findes gennem at 
mentalisere hver enkelt 

Traumeviden sammen med mentalisering så 
det altid tilpasses det individuelle barn 



Hvorfor have
traumeinformerede
miljøer?

Manglende integration af traumet 
– traumet leves ud

Sværere at mentalisere, fordi adfærd 
kan virke forvirrende hvis man ikke 
kender til traumereaktioner

Skrøbelig mentaliseringsevne og 
hyppige mentaliseringssvigt

Påvirkning af de professionelle i
arbejdet med traumatiserede børn og 
unge



PTSD
Traume-

efterreaktioner



PSYKOEDUKATION 117
 

MODEL KAMP, FLUGT, FRYS
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Geniscenesættelse Kamp / flugt / frys



UDVIKLINGSTRAUMER
Gentagne traumer fra primær omsorgsperson 

mens barnet er i udvikling



Kriterie A

Multiple eller kroniske 
udviklingshæmmende, interpersonelle 
traumer

Subjektiv oplevelse

Personen har 
været udsat for…

Udviklingstraumer



Kriterie A

Multiple eller kroniske
udviklingshæmmende, interpersonelle
traumer

Subjektiv oplevelse

Personen har 
været udsat for…

Udviklingstraumer



Følelser: ikke alderssvarende registrering, kategorisering og 
regulering

Fysisk: ikke alderssvarende registrering og regulering af sult, mæthed, 
træthed, motorik og det at skabe ro

Adfærd: destruktiv, selvdestruktiv, geniscenesættelse

Kognitivt/opmærksomhed: ikke alderssvarende 
funktionsniveau, svært ved at følge med i skolen

Relationelt: manglende udvikling af evne til                                                 
mentalisering og til at have nære og positive                                               
relationer til andre

Selvattributering: manglende fornemmelse af et samlet selv, 
manglende selvværd, manglende selvtillid

Kriterie B

Ikke alderssvarende udvikling på 
følgende domæner, som respons på 
traumatiske udløsere:

Udviklingstraumer



Kriterie C

Permanent ændret attributering og
forventninger

Mistro

Mistillid

Manglende forventninger om beskyttelse

Vished om gentagelse af traumerne

Negativ selvattributering

Udviklingstraumer



Man skal se bag om adfærden 
og 1lpasse stø5e og krav 1l 
udviklingsalderen….



Nødvendigt at se bag om 
adfærden. Hvilke følelser, behov, 
mål og grunde ligger bag adfærden?

Omsorgssvigtede og traumatiserede 
børn og unge 

er ofte asymmetrisk 
udviklede 

Den kronologiske alder og 
udviklingsalderen er ikke den 

samme - tilpasse samspillet 
til udviklingsalderen –

mentalisering 



Behandlingsmodel i arbejdet 
med børn og unge med 
specifikke vanskeligheder
Anvendes som analysemodel og redskab 
til at:

• skabe sikkerhed
• fremme mentalisering, 
• tænk traumer
• tydeliggøre ressourcer
• opbygge evner



Modeller (l at 
arbejde med 

traumer
Udefra først



Implementering af mentaliserende 
traumeinformerede miljøer
på døgnins5tu5oner



Grundtanken i implementering af mentalisering 
og traumeinformerede miljøer

• Centralt i arbejdet med mentalisering er den 
personlige indstilling hos den professionelle (Bateman, 
Bales & Hutsebaut 2015).

• Det er nødvendigt at hele organisationen bliver 
bevidst omkring mentalisering (Bateman, Bales & 
Hutsebaut 2015). Det vil sige ledelse, ansatte, 
supervisorer, intern psykolog, socialrådgiver, skole, 
forældre etc.

• I forhold til de de anbragte børn og unge kan der 
arbejdes med psykoedukative grupper, hvor egen 
adfærd forstås og mentaliseringsevnen styrkes. ÅBENT sind



Indsats

Ledelsessupervision

Undervisning – træning

Implementering underbygges af observation 
og visuelle virkemidler

Supervision 

Psykoedukative grupper



At arbejde med ledelse og organisation
at feje trapperne fra oven

LE
D
EL
SE
SS
U
PE
RV
IS
IO
N



Alle bliver presset til deres yderste 
i dette felt 



• Mentalisering
• Traumer
• Interventioner storm - mentaliseringsguiden
• Egen omsorg
• Blanding mellem undervisning – træning 
• Altid evaluering
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MODEL DEN UDVIKLINGSFREMMENDE SPEJLING

Moren genkender barnets følelsesmæssige tilstand „angst“. Hun reflekterer over den 
og sender den tilbage i „markeret tilstand“. Det vil sige, hun sender den samme følel-
seskategori tilbage, men med en anden intensitet. Gennem denne ændring i intensitet 
markerer moren, at vi lige nu taler om din følelse (angst). Da der er tale om angst, sker 
den markerede spejling med mindre intensitet, da angst er høj intensitet af bange og 
skal reguleres ned (hvis der nu var tale om nysgerrighed, og barnet kun var lidt nys-
gerigt, kunne hun markere nysgerrighed med mere intensitet, så barnet fik reguleret 
sin nysgerrighed op). Gennem den markerede spejling får barnet reguleret sin angst 
og lærer sin egen angst at kende – der er nu en etikette i barnet på tilstanden „angst“.

Dette samspil er udgangspunktet for, at barnet lærer at registrere, kategorisere, ita-
lesætte og regulere angst fremadrettet.

BARN

Etikette med
følelse

MOR

Markeret spejling

Refleksion

Genkendelse
Følelsesmæssig

tilstand
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MODEL MENTALISERING

Følelser
Behov
Mål
Grunde
Tanker
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Behov
Mål
Grunde
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”Mødet”

#2 Fokus på selv#1 Fokus på den anden #3 Fokus alle (wee-ness)

Den professionelles arbejde med at udvikle 
mentalisering
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N • At anvende mentaliseringsbegreber i 

forståelse af sig selv og målgruppen
• Forstå tilknytningsdynamikker
• At blive traumeinformeret
• At få sprog for vanskeligheder med 

følelsesregulering
• At få sprog og forståelse for parallelle 

processer
• Den anvendes i så høj grad som muligt 

visuelle modeller 

Sagsupervision
Fokus på Poul
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Hvad vil du 
gerne have 
hjælp til?

Er der kommet 
svar på den 
oprindeligt 
stillede 
opgave?
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Observation:  tilbagemelding i modeller 
– at give sprog for egen praksis
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Resultater



Hjælper det Poul?

• Færre magtanvendelser (mindre 89 
efter <10)
• SDQ (SDQ score faldt med 1,6 points. 

Gennemsnitlige barn fra “slightly raised 
difficulties” to “no difficulties” 
(Scavenius et al. 2020).
• Projekt Styrkelse af børn og unges

mentaliseringsevne for Socialstyrelsen
• 11 institutioner
• 136 personale
• 42 unge



”Vi har fået et fælles sprog og en fælles 
forståelse omkring arbejdet med de 
unge, og det har både gjort, at man selv 
har fået styrket sin faglighed, men også, 
at vi sparrer mere med hinanden og 
dermed også gør Engene lidt mere på
samme måde”. 

Det er især fremmende, at 
metoden giver så god mening i 
forhold El det, vi gjorde i forvejen. 
På den måde spiller Engene ligesom 
sammen”. 
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Ledelse



Organisation



Anvendelse



Anvendelse



Udfordringer og erfaringer

Forankring i ledelse – så vigtigt at ledelsen bærer sprog og tankesæt videre 

Huske at folk har et univers i forvejen – ”fagligt fundament” i forvejen  - det 
skal vi have respekt for 

Vigtigt at huske at indstillingen komme først vigtigere end mekaniske 
modelbrug 

Risiko for at personalet bliver så mentaliserende at de mister der strukturer som 
også er vigtige for at hverdagen fungere  - At blive for optaget af børnenes 
mentale tilstande ikke agere på adfærd
Endeløs empati betyder at grænsesætning kommer  for sent og dermed nogle 
gange for voldsomt

Gør metoden personuafhængig – Mentaliseringstanken skal kunne leve videre 
selv når man har personaleomsætning, kræver fortsat supervision  og nye 
undervisningsdage for nyt personale



v./	

• ”Helt overordnet finder vi, at større mentalisering hænger sammen med højere livstilfredshed, 
større empowerment i jobbet, større tillid til kollegaer og ledelsen, større grad af "strategisk 
socialisering" og lavere depressive symptomer. 

• Endnu mere interessant er det, at deltagerne vurderer sig selv højere på empowerment efter 
træning af mentalisering. Dvs. de føler de sig mere kompetente til deres arbejde og de føler, at 
arbejdet i højere grad stemmer overens med deres egne værdier. De scorer også lavere på 
depressive symptomer (men de depressive symptomer var ikke særlig høje i den her gruppe), 
efter kurset er slut. Derudover føler deltagerne sig også bedre til at forstå egne følelser efter 
kurset er slut, men denne forbedring var ikke helt signifikant.”



Hjælper det Poul?

• Kræver yderligere undersøgelse –
spørg Poul idag J



www.centerformentalisering.dk

www.facebook.com/centerformentalisering

@centerformentalisering

Youtube.com/centerformentalisering

App: Mentaliseringsguiden

Tak for i dag

Find yderligere informationer, 
ressourcer og 
uddannelsesmuligheder her:

Udgivelser fra Center for Mentalisering


