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adfærd som udtryk for mentale tilstande som tanker og følelser. Denne bog giver en udførlig redegørelse for

begrebet mentalisering og dets anvendelse i klinisk praksis.   

Bogens første del er en grundig gennemgang af den forskningsmæssige og teoretiske litteratur af relevans for
mentalisering, herunder dens mange aspekter og relationer til beslægtede begreber, dens udviklingsmæssige

udspring i tilknytningsforhold og dens neurobiologiske forankring. Bogens anden del omhandler
mentaliserende interventioner i psykoterapi, og hvordan disse anvendes i fx traumebehandling, terapi med

børn og deres forældre, behandling af borderline-personlighedsforstyrrelse, psykoedukation og i forebyggelse
af fx voldelig adfærd.  

Bogen henvender sig til faggrupper, der arbejder med mennesker, særligt i terapeutiske sammenhænge,
herunder psykologer, psykiatere, psykoterapeuter. Den forsyner praktikere med alt, hvad de har brug for at

vide om mentaliseringsbaseret behandling.   

Jon G. Allen, Peter Fonagy og Anthony W. Batemaner alle tre professorer og de største internationale
kapaciteter inden for mentaliseringsbaseret terapi.
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