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Idehistorisk bakgrunn for begrepet «mentalisering» 

• 1968: Pierre Marty 
• 1996: Peter Fonagy 
• 1997: Lecours & Bouchard 
• Adult Attachment Interview og RF-skåring 
• Økende intergrering av nevropsykologisk forskning 
• Affect Regulation, Mentalization and the Development of the Self 

(Fonagy et al., 2002) 

• Manualer 
• 2014: Epistemisk tillit 

 
• Tilbakekomst av det fortrengte: psykoanalyse 
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• Mennesket i komplekse kulturer 
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Tilknytning og mentalisering 
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• Språkfilosofen Paul Grice 

 
 

• 1980-tallet Dan Sperber og Deirdre Wilson: 
– Relevansteori i kommunikasjon 
– Kommunikasjon er tvetydig 
– Ostensive tegn 
– Utleder oss til relevant intensjon med budskapet 
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En spesifisering og utvidelse av Sperbers teori 

• Epistemisk tillit 

 
 
 
• Tilknytning 

 
 
 

• Mentalisering  
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• Ostensive tegn som fostrer tillit: 
– Øyekontakt 
– Turn-taking 
– Kongruent markert speiling 
– Romming og forståelse 
– Integritet 

 
– Å bli forstått 
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• Espen Folmo, Sigmund Karterud, Mickey Kongerslev, Elfrida Kvarstein 
og Erik Stänicke (2019): 

 
– Battles of the Comfort Zone: Modelling Therapeutic Strategy, Alliance, and 

Epistemic Trust - A Qualitative Study of Mentalization-Based Therapy for 
Borderline Personality Disorder 
 

– Journal of Contemporary Psychotherapy 
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Psykoanalysen og epistemisk tillit 
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Kliniske implikasjoner 

• Ostensive tegn som fremmer tillit 
 

• Den terapeutisk relasjonen som sete for å utforske egen og andres indre liv 
 

• Profesjonell ydmykhet, men tydelig selvomsorg hos terapeuter (Nissen-Lie et al., 
2017) 
 

• At terapi lærer bort prosesskunnskap, som reflekterende funksjon, 
affektbevissthet osv. 
 

• Men også at terapi lærer bort kunnskap som forutsettes i en kompleks kultur 
 

• Terapeuters pedagogiske kapasitet 
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• Terapi lærer bort prosedurale evner som reflekterende 
funksjon, men også eksistensiell kunnskap 
 

• Et metapsykologisk begrep 
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