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Freuds store fejltagelse
•

•
•

Freud fandt at konversionssymptomer (dissociative
symptomer) havde rødder i sexuelle overgreb i
barndommen
Freud kunne ikke tro på hyppigheden af egne fund
Freud udviklede en teori om at hysteri havde
sammenhæng med fantasier om en incestuøs relation

Traumer er hyppigere og mere skadeligt
end vi tror
•

tilknytning og mentalisering

”one in five Americans
was sexually molested
as a child; one in four
was beaten by a parent
to the point of a mark
left on the body; and
one in three couples
engages in physical
violence”
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Har vi det forkerte fokus i psykiatrien
•

”I was often surprised by
the dispassionate way
patients’ symptoms were
discussed and by how
much time was spent on
trying to manage their
suicidal thoughts and selfdestructive behaviours,
rather than on
understanding the possible
causes of their despair and
helplessness”

Kontekst, affekt og meningsdannelse
Tilknytning og
Epistemisk tillid

Hændelse

Mental
bearbejdning

Affekt

Følelser

Informativ
Styre opmærksomhed
Anspore handling
Kommunikativ

genkender
håndterer
kommunikerer

Kognition

Når temperaturen bliver for høj

Hændelse

Affekt

Psykopatologisk
reaktion

Når affekten bliver
en belastning
ophører den at
være informativ

Sammenbrud i mentalisering

tilknytning og mentalisering

Hvilken funktion
og hvilke konsekvenser
har den psykopatologiske
adfærd

Undgåelsesadfærd
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En mentaliserende tilgang

Hændelse

Affekt

Forstå årsagen til deres
fortvivlelse og hjælpeløshed

Psykopatologisk
reaktion

Fokus på symptomer
Kontrol af suicidal og
selvdestruktiv adfærd

To traumetyper
• Tilknytningstraumer
• Traumer

per se

TILKNYTNING

tilknytning og mentalisering
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Bowlby’s observation
•
•
•

•
•

Protest
Utrøstelig
Ligegyldighed
Tryg tilknytning
Utryg tilknytning

Hvorfor er tilknytning vigtig i en
psykiatrisk kontekst
•

•

•

Tilknytning ved 11 mdr er den bedste prædiktor for
tilknytning ved 18 år
Tilknytning ved 11 mdr er den bedte prædiktor for
mentaliseringsevne ved 18 år
God mentalisering og sikker tilknytning beskytter mod
psykosociale belastninger

Forskellige tilknytningssystemer

tilknytning og mentalisering
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Hvordan reagere den lidende voksne?

Patienten
opsøger
eller bliver
sendt til
behandling

Sikker

Forventer hjælp

Ambivalent

Høje forhåbninger men
forventer at blive skuffet

Undvigende

Forventer det værste

Disorganiseret

Forventer overgreb

Kliniske konsekvenser af usikker tilknytning
•

Usikker tilknytning gør det mindre sandsynligt at personen
reviderer viden eller standpunkter, selv om data peger på
det

•

Ved emotionel dysregulering vil patienten søge stabilitet
gennem at fastholde gamle oplevelser

•

•

Non-mentaliserende standpunkt

Den dysregulerede patient er de dømt til symptom-adfærd

TRAUMER PER SE

tilknytning og mentalisering

5

Morten Kjølbye

Aalborg
2016

Psykisk traume
Påvirkninger der overskrider personens mentale
kapacitet og evnen til at rumme og bearbejde
• Traumets styrke og omfang:
•

•

•

Omsorgspersoners psykiske tilgængelighed:
•
•

•

Jo tidligere, jo længere og mere intens traumet er, jo
større og mere varigt vil traume påvirkningen være
Bliver traumet anerkendt
Bliver traumet negligeret

Det centrale: at være alene med en ubærlig
smertefuld følelse, der ikke kan rummes
følelsesmæssigt og ikke kan i talesættes

Meget kort om hjernens opbygning
og funktion

Hjernestammen – krybdyrs hjerne
Den basale
husholdnings funktion
• Er udviklet ved fødslen
• Parasympatikus
• Kontrol af energinivaeu
• Søvn/vågen
• Indtag og udtag
• Vejrtrækning
• Temperatur
• Sult og smerte
•

tilknytning og mentalisering
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Limbiske system – pattedyrs hjernen
•
•
•
•

Sæde for emotioner
Udvikles i de første 6 leveår
Sympatikus
Bruger afhængig specialisering
•
•

•

•
•

•
•

Tryg – leg og udforskning
Utryg – angst og forladthed

Kort over relation mellem indre
og ydre
Monitorering af fare
Vurdering af behag eller
ubehag
Kategorisere
Perception

Præfrontal cortex – menneskelige hjerne
Udvikles hurtigt efter 2
års alder
• Højre: oplever
•

•

•

Venstre: taler
•

•

Efter Mayes (2001)

Intuitiv, emotionel,
billedlig, rumlig og taktil
Sproglig, sekventiel og
analytisk
Eksekutive funktioner

Planlægning
Arbejdshukommelse
Organisering
Delt opmærksomhed

+

Forøgede
Posterior
Corticale,
Hippocampale
og amygdala
funktioner

Præfrontal
Cortex

+

-

Automatiske
Funktioner
”Kamp/flugt”

Automatiske
Funktioner
”Kamp/flugt”

Hyper
Arousal

Optimal
Arousal
Arousal
Systemer

Høj

Lav
Stimulation/Stress

tilknytning og mentalisering
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Det sympatiske og parasympatiske respons på fare
Faren
kommer
nærmere

Kamp/flugt

Stress og
angst

Vagtsom og
agtpågivende

Faren på
kloshold

Dissociative
reaktioner
Faren
nærmer
sig

Frys
parasympatisk

Set i et mentaliseringsperspektiv
Faren
kommer
nærmere

Vagtsom og
agtpågivende

Mentalisering

Kamp/flugt
Præfrontalcortex i offline
Handle mode

Faren på
kloshold

Dissociative
reaktioner
Faren
nærmer
sig

Frys
Limbiske
offline
Pseudomentalisering

Opgaven i et mentaliseringsperspektiv
Faren
kommer
nærmere

Vagtsom og
agtpågivende

Arbejde med
at skabe
mentalisering

Kamp/flugt
Sænke
temperaturen
Genskabe
epistemisk tillid

Faren på
kloshold

Dissociative
reaktioner
Faren
nærmer
sig

tilknytning og mentalisering

Frys
Genskabe
kontakt
Få patienten
til at mærke
kroppen
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Vigtige konsekvens af traumer
• Forhindre

sund tilknytning
• Påvirker evnen til affekt regulering
• Påvirker evnen til mentalisering
• Skaber dissociative processer
•

Forhindre integration og medfører dermed
manglende udvikling og læring

tilknytning og mentalisering
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