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Bakgrunn: Mentaliseringsbasert terapi (MBT) er en skreddersydd behandling for pasienter med
emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (PF) utviklet i London av Anthony Bateman og Peter
Fonagy. MBT har vist god effekt i 4 RCT studier og 3 naturalistiske kohort studier både av det
opprinnelige fagmiljøet i London og uavhengige fagmiljø i Norge, Nederland og Danmark. Vi har lite
kunnskap om behandling av pasienter med komorbid PF og ruslidelse og ingen studier eksisterer på
effekten av MBT på denne pasientgruppen.
Metode: I 2010-2013 bestemte Stiftelsen Bergensklinikkene å gjennomføre et pilotprosjekt hvor MBT
ble gitt til 19 pasienter med alvorlig PF og komorbid ruslidelse. Pasientene måtte ha emosjonelt
ustabile trekk og ruslidelse for å delta i pilotprosjektet. Eksklusjonskriterier var legemiddelassistert
rehabilitering (LAR) og schizofreni diagnose. Formålet med dette pilotprosjektet var å se om MBT
også kunne være en effektiv behandlingsmetode for pasienter med komorbid PF og ruslidelse.
Terapeutene ble trent i MBT gjennom grunnkurs og ettårig fordypning i MBT. Gjennom
pilotprosjektet mottok terapeutene ukentlig intern videoveiledning samt månedlig ekstern
videoveiledning av spesialister på MBT; Nina Arefjord og Sigmund Karterud. Alle pasienter ble
kartlagt før, under og ved avslutning av behandling i tillegg til en etterundersøkelse et år etter
behandling. De ble kartlagt på forskjellige instrumenter som målte symptomlidelser, relasjonelle
vansker, rusbruk og personlighetsproblematikk. Pasientene ble også kvalitativt intervjuet om
opplevelsen av MBT ved etterundersøkelsen 1 år etter ferdig behandling.

Resultater: Foreløpige resultater er gode. Pasienter viste bedring på ruslidelser og
personlighetsproblematikk ved etterundersøkelsen. Fire publikasjoner er planlagt i forbindelse med
MBT pilotprosjektet ved stiftelsen Bergensklinikkene hvorav en er pr nå publisert
Morken, Katharina, S. Karterud, and N. Arefjord. "Transforming disorganized attachment through
mentalization-based treatment." Journal of Contemporary Psychotherapy 44.2 (2014): 117-126.
http://link.springer.com/article/10.1007/s10879-013-9246-8
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