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Personer og litteratur

• Linehan, Marsha, M. Treating borderline personality disorder. 
1993, nyeste version 2006.

• På dansk: Linehan, Marsha M. Manual til dialektisk adfærdsterapi. 
Dansk Psykologisk Forlag, 2012 (3. oplag).

• dbtselfhelp.com/html/linehan_dbt.html
• vimeo.com/32026150 - dialektiskheden omkring at have mål
• Nilsonne, Åsa., Kåver, Anne. Grundbog i dialektisk adfærdsterapi -

teori, strategi og teknik. Dansk Psykologisk Forlag, 2004.
• Kåver, Anne. Accept. At leve et liv, ikke vinde en krig. Dansk 

Psykologisk Forlag, 2005.
• Åsa Nilsonne. Bevidst nærvær. Hvem er det, der bestemmer i dit 

liv? Dansk Psykologisk Forlag, 2005. 
• (I DK: Aaen, Casper. Lev med dine følelser. 2011.) 
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DBT

DBT i overblik
Udviklet til borderline personlighedsforstyrrelse
• Et år, ambulant
Ugentlig gruppe kompetencetræning: 4 moduler
• Mindfulness
• Interpersonel relateren
• Følelsesmæssig regulering
• Regulering af ’rød zone’ oplevelser
Brugt ift andre populationer
• Færdighederne er meget brugbare til mange problemer
Dialektik
• Balance, integration, syntese af modsætninger
• Accept og forandring

4



DBT

Formål med mindfulness i DBT

• Forbedring af opmærksomhedskontrol.
• Tanke’kontrol’: Fx: Kan ikke stoppe med at tænke på A 

når der er behov for at koncentrere sig om B?
• Øget bevidsthed på selvet og realiteten.
• Livet er ligesom at komme igennem et rum fyldt af 

pladskrævende møbler - lettere med øjnene åbne!
• Nedsætter reaktivitet over for interne stimuli.
• Tankernes troværdighed reflekteres.
• Utilpasset adfærd udløst af tanker, begivenheder, 

følelser reguleres.
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Metode i få ord

1. Observer
2. Beskriv
3. Deltag

4. Ikke-dømmende
5. Monotaskende
6. Effektivt
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”Hvad” egenskaber

1. Observere
– Opmærksomhed, lægge mærke til oplevelser

2. Beskrive
– Mærk og beskriv oplevelsen med ord, fx: ”Der er kommet en 

følelse af tristhed.” ”Der er selvkritiske tanker.”

3. Deltage
– Fuld opmærksomhed på den pågældende aktivitet
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4. Ikke-dømmende
– Accept uden evaluering

5. Monotasking
– Uden delt opmærksomhed

6. Effektivt
– Bruge kompetent betyder gøre det der virker
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Dialogiske øvelser
Nogle eksempler
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(ad 1) Observere
• Opmærksom uden at 

reagere.
• ”Teflon mind” – lad 

oplevelserne komme 
og gå.

• Kontroller 
opmærksomheden.

• Men ikke hvad du 
observerer.

• Vær opmærksom på, 
hvad end der er der.

• Internt: Tanker, 
følelser, 
fornemmelser, 
kommer og går.

• Eksternt: Syn, lyd og 
dufte.
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Observer!

• Bevægelser og fornemmelser mens man trækker vejret.
• Put din hånd på hovedet eller bordet, læg mærke til 

fornemmelserne.
• Føl eller sans din mave, skuldre, forhoved.
• Massér overlæben, læg mærke til hvor lang tid 

sansningen forbliver.
• Smage, sanse, bevægelse mens der spises.
• Lyde, dufte og teksturer.
• Enten: Naturligt forekommende (at klø der hvor det 

kløer). Eller: Induceret (at sluge chokolade der smelter i 
munden).
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(ad 2) Beskrive

At mærke/beskrive tilfører ord til, hvad der er observeret
• ”Følelser af vrede er fremkommet”
• ”Jeg har tanker omkring i morgen”
• ”Sanser sommerfugle i min mave”
At mærke/beskrive minder os om:
• Tanker er tanker, følelser er følelser
• At tænke ”jeg er en idiot” er ikke det samme som at være en 

idiot
• Tanker og følelser kommer og går
• De er ikke det samme som virkeligheden
• De behøver ikke kontrollere adfærd
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Beskriv!

Mærk vejrtrækningen og beskriv karakteren deraf:
• ”Jeg indånder med modstand i mellemgulvet.” ”Jeg 

udånder…”
Beskriv ting
• Skyer, blade, dyr osv.
Sæt dig et offentlig sted, beskriv folk der går forbi
Mærk følelserne og tankerne som de opstår
• ”Der dukker en følelse af kedsomhed op i mig”
• ”Jeg føler mig nervøs og har tanker vedrørende mit job”
Beskriv begivenheder og følelser i sekvenser
• ”Han sagde __ og så følte jeg __.”
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Udfordringer med beskrivelse

Beskriver i dømmende termer:
• ”Jeg har dumme følelser”
• ”Mine følelser er dumme” - er en tanke.
• Hvad er følelsen?
At beskrive ting der udledes, ikke observeres:
• ”Min chef rynkede panden og han er ved at fyre mig.”
• ”Han er ved at fyre mig” - er en tanke.
• Hvad observerede du? (den rynkede pande på chefens 

hoved).
• Hvilke følelser lagde du mærke til? (frygt, vrede?)
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(ad 3) Deltage

• Fokus på fuld opmærksomhed på 
nuværende aktiviteter.

• Spontanitet, ikke selvbevidst.
• Kan ske ved aktiviteter der kræver 

opmærksomhed.
• Musik, kunst, læse, skrive, 

fordybelsesopgaver, psykisk aktivitet.
• Kan øves med enhver aktivitet.
• Det modsatte af ”automat pilot”.
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Deltag!

• Danse, synge, løbe, gå
• Sport, motion
• Kunst, håndværk, musik eller andre hobbier
• Arbejdsrelaterede opgaver
• Spille et spil, lege med et kæledyr
• Lave mad
• Tale sammen
• Osv. Osv.
• Generelt, fordyb dig fuldstændig i en aktivitet
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(ad 4) Ikke-dømmende

• Ikke mærke eller evaluere som godt eller dårligt
• I stedet for at dømme. Observer og beskriv facts i 

situationen
• Ligesom et tæppe 

spredt på en græs-
plæne, accepter 
hvad end der falder.
Blade, regn, sol, sne
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Døm ikke / vær vidne til!

Erstat de dømmende tanker med beskrivelser af 
observerede facts, konsekvenser, følelser:
• Dømme: ”Jeg er en forfærdelig studerende”
• Ikke dømmende: ”Jeg dumpede en eksamen fordi jeg 

var fuld i stedet for at læse og nu er jeg skuffet over 
mig selv.”

• Skuffelse er en følelse (ikke en dom)
Øv ikke-dømmende ansigtsudtryk og positioner:
• Halvt smilende og villige hænder
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(fortsat)

Når du dømmer, så døm ikke at dømme:
• I stedet, observer og beskriv
• ”Jeg har dømmende tanker”
• Se tanker som de kommer og går
• Tæl de dømmende tanker
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(ad 5) Monotasking

Fokus: Opmærksom på en ting ad gangen:
• Modsatte af at gøre flere ting på én gang
• Tale i telefon mens man kører bil
• Læse e-mail mens man taler i telefon
• Planlægge dagen mens man er i bad
At øve udelt opmærksomhed, selv hvis den skifter ofte.
Øvelse: En hvilken som helst aktivitet med fuld udelt 
opmærksomhed.
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(ad 6) Effektivt

• Vær praktisk.
• Læg mærke til virkelige 

realiteter i en situation.
• Gør det der hjælper.
• Giv slip på hævn og 

retfærdig vrede, 
hvis det ikke hjælper.

• Hold dig til de 
principper, der virker.
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SINDSTILSTANDE 
& FORMELLE ØVELSER

Det kloge vise sind   � Defusion � Transportbåndet
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3 guidede øvelser
Det kloge vise sind

Defusion
Transportbåndet
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DBT & sindstilstande

• Det rationelle/fornuftige sind
• Det følelsesmæssige sind
• Det kloge, vise sind

fornuft følelsevisdom
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fornuft følelsevisdom

INTUITION
Sjælen 

– ikke egoet –

kommer til 
orde…

DBT & sindstilstande
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Det rationelle sind

Tænkning, logik, rationale
• Planlægger og evaluerer
• ”Sej”
Brugbar for
• Computere, medicinsk fremskridt, skyskrabere, ect
Har ikke alle svarene
• For eksempel: hvilket job er bedst?
• Job A: god lokalisation, høj løn, utilfredsstillende 

arbejde
• Job B: Ubelejlig lokalisation, lavere løn, meningsfuldt 

arbejde 
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Det følelsesmæssige sind

Følelser kontrollere tanker og adfærd
• Svært at være rimelig eller logisk
• Opfattelser af virkeligheden bliver måske forvrænget
• ”hot”
Kan skabe problemer
• Utilpasset adfærd når man har negative følelser
Kan være brugbar
• Hjælper os med at bevare forhold
• Kan motivere heroisk adfærd
• Risikerer livet for at redde andre
• Tilfører energi til kreative, kunstneriske 

præstation (passion)
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Det kloge, vise sind

• Integration af the fornuftige og følelsesmæssige 
sind

• Balancerer logik med hvad du føler med hjertet
• Centreret, jordnær
• Inkluderer intuition og faktuelt kendskab
• Inkluderer følelsesmæssig og intellektuel 

sikkerhed
• Alle har et klogt sind! (kapacitet for indre 

visdom)
– At finde det er en tillært egenskab
– Øv mindfulness øvelser
– Spørg dig selv, hvad ville dig kloge sind sige?
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Ego eller sjæl?

”There are three essential steps in the spiritual path: the 
first is to notice that one is not a body or a mind, but 
rather the Awareness in which these appear, and with 
which they are known; the second is to explore the 
nature of Awareness and discover that it doesn’t share
the destiny or the limits of the body and mind – that is, 
to discover its eternal, infinite nature; and the third is to 
live a life that is consistent with this understanding.” 

Osho
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Det kloge vise sind

Lyt til Mette Kold guidet øvelse 15 (4:32 min) 
time2be.dk/sites/default/files/public/det_kloge_vise
_sind.mp3
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DBT

Det kloge, vise sind Transkription

I den kommende øvelse opfordres du til at blive bevidst om forskellige systemer i dig, hvorfra tænkning opstår 
eller hvorigennem tænkning foregår. Som systemerne nævnes, mærk dem og anerkend dem for deres særlige 
egenskaber og kvaliteter. Få måske flashbacks omkring, hvornår og hvordan de forskellige systemer er aktive i 
dig; vær bevidst om, hvornår de er konstruktive, og hvornår de er destruktive for dig.
Instinktet: Instinktet er impulspræget og driftsstyret. Kamp-flugt reaktionen, spontan vrede eller pludselige 
sexuelle impulser kommer herfra. Instinktet er at betegne som den såkaldt dyriske del af dig. Vi kan ikke klare os 
uden instinktet, men det skal selvfølgelig helst ikke tage magten i vort liv. 
Det rationelle sind: Det rationelle sind baserer sig på logisk tænkning og fornuft. Planlægger og evaluerer, er 
disciplineret. Dette sind er brugbart i en computer, det kan beregne, bygge, strukturere, løse opgaver. 
Men det har ikke alle svarene på de mere komplekse og relationsbaserede dele af livet.
Det emotionelle sind: I det emotionelle sind dominerer følelserne. De positive følelser farver konstruktivt 
tanker og adfærd, og er i den forstand brugbare. Men de er uhensigtsmæssige, hvis det kræves, at du skal 
være rimelig eller logisk. Opfattelsen af virkeligheden kan hænde at blive forvrænget. Især hvis du har 
negative følelser, farver de forestillingen om rimeligt og urimeligt og hænder at blive til utilpasset, udadre-
agerende adfærd. Det emotionelle sind er mest brugbart i form af, at det 1) Hjælper os med at bevare for-
hold, hvor vi basalt set føler positive følelser for en anden. 2) Det kan motivere heroisk adfærd. 3) Det risi-
kerer livet for at redde andre. 4) Det tilfører energi til kreative, kunstneriske præstationer. Al passion er 
emotionelt baseret.
Det kloge, vise sind: Det kloge, vise sind er vigtigt at kultivere. Det er her, der sker en integration af det 
rationelle og det emotionelle sind. Det balancerer logik med, hvad du føler med hjertet. Det er centreret og har 
en sund jordforbindelse. Det inkluderer intuition og faktuelt kendskab. Alle en kapacitet for indre visdom. Men 
det er en kapacitet, der skal trænes og kultiveres for at tage mere fast bo i én. Mindfulness-træning og 
meditation er gode redskaber hertil. Terapi kan også være en metode. Autentiske samtaler med gode venner kan 
kultivere det kloge, vise sind. Men vigtigst af alt, i relationen til dig selv, gør det måske til en vane, når du møder 
en udfordring at spørge dig selv: Hvad ville mit kloge, vise sind mene, sige og gøre?
Tag bevidstheden om de forskellige nuancer af dit sind med i de gøremål, der venter dig, efter at du har afsluttet 
øvelsen. 
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Defusion
At invitere et problem indenfor og arbejde med 

det gennem kroppen

Lyt til Mette Kold guidet øvelse 14 
(10:13 min)
time2be.dk/sites/default/files/public
/defusion.mp3

32

http://time2be.dk/sites/default/files/public/defusion.mp3


DBT

Sid lidt og fokuser på åndedrættet, udvid så opmærksomheden, så den omfatter hele kroppen.
Når du er grounded og parat, fremkald så at tænke på et problem, du har lige for tiden, noget du godt vil 
beskæftige dig med for en stund. Noget du registrerer som ubehageligt eller uløst.
Når du har valgt noget, der bekymrer dig, en situation, en tanke eller en intens følelse – brug så lidt tid på at 
finde frem til de fornemmelser i kroppen, som problemet fremkalder. Kan du nærme dig, registrere og 
undersøge, hvilke følelser der er i kroppen, og blive bevidst om, hvilke fysiske fornemmelser, du har i det 
område, hvor du føler størst ubehag. Forsøg at omslutte følelsen og byde den velkommen, præcis i den 
form som den er. Du kan også trække vejret ind i området, og give slip på følelsen lidt efter lidt, hver 
gang du puster ud. (pause)
Uanset hvilken kropslig fornemmelse, der kommer, se om du kan øge din accept og åbenhed. Sig måske 
inden i dig selv: ”Uanset hvad det er, er det her allerede. Lad mig være åben. Det er i orden.” Se om det er 
muligt, at selvom følelsen vedbliver en rum tid, så giver du slip på den kropslige modstand og den mus-
kulære opspænding. Kroppen slipper lige så stille at gå med følelsen.
Fordi du har kortsluttet den automatiske forbindelse mellem krop, åndedræt og følelse, vil du efter en 
tid givetvis opleve, at følelsen også begynder at slippe sit tag i din bevidsthed.
Når det sker, så afslut øvelsen med at sidde en rum tid og vær nærværende i forhold til at trække vejret 
afspændt, dybt og roligt.
At acceptere en følelse – for at kunne slippe den i krop og sind – er ikke det samme som at acceptere den 
hændelse, der eventuelt afstedkom følelsen. Dette bearbejdningsarbejde tjener udelukkende den funktion, at 
du ikke bliver gidsel i de følelser, der knytter sig til din fortid. Når du evner at give slip også kropsligt, på 
fortidige hændelser og afstedkommende følelser, får du mulighed for at træde mere åbent og nærværende ind i 
nu’et.
Fortsæt defusions-processen lige så længe du behøver det i forhold til at kunne være lige her lige nu.

Defusion Transkription

At invitere et problem indenfor og arbejde med det 
gennem kroppen
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Lyt til Mette Kold guidet øvelse 13 (2:56 min)
time2be.dk/sites/default/files/public/transportbandet.
mp3
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DBT

Transportbåndet
I oversigt:
• Luk dine øjne, eller fokuser på et neutralt punkt
• Forestil dig at dit sind er et transportbånd
• Observer og beskriv oplevelser der kommer forbi på 

båndet
– ”Det er en sensation”
– ”En følelse af tristhed”
– ”Det er en trang til at spise”
– ”Her er nogle tanker”
– Lad være med at forsøge at stoppe båndet

• Observer og beskriv oplevelser, behagelige og 
ubehagelige.
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Transportbåndet Transkription

Øvelsen er i familie med 'Tanker som svævende skyer...' Forskellen mellem øvelserne er, at du installerer 
en mere aktiv vidne-bevidsthed i din mindfulness-praksis i denne øvelse. Den kan udføres i 2 minutter, 
20 minutter – eller blive til din normale forholdemåde til tanker.

Luk dine øjne, eller fokuser på et neutralt punkt foran dig.
Forestil dig at dit sind er et transportbånd. Fremkald dette tydelige billede af sindet som et 
transportbånd, før du går videre.
Del op i at være bevidst om:
1) Selve observationen, som om en del af dig er vidne til alt, der dukker op af såvel sansninger som 
tanker.
2) Beskriv indeni dig fra vidnepositionen neutralt og uden fordømmelse, hvad det er, du registrerer.
Når du bliver vidne til tankerne vil du opleve, at det er som om tankerne kommer fra mange forskellige 
kanaler – og en del af øvelsen er således blot at registrere, fra hvilke kanaler tankerne popper op.
Lad være med at forsøge at stoppe båndet. Tillad ALT at komme, men hvor du forbliver vidne dertil, 
dvs. du går ikke med det, du identificerer dig ikke dermed.
Teknikken kan benyttes kort og længe. Dens formål er først og fremmest, at tankeoverload får lov at 
være, lever sig selv i gennem, men hvor identifikationen dermed kortsluttes. Du vil givetvis opleve, at 
efterhånden slipper overtrykket af tankerne, måske der ligefrem opstår pauser, hvor sindet er stille.
Fordi du erfarer, at på den ene side er sindet sin egen lænke, men på den anden side, så tæmmer frihed 
paradoksalt nok sindet.
Når du først og fremmest er et neutralt, registrerende vidne, der tillade alt at være præcis som det er, 
hvad enten det er mange tanker – eller når de har fået lov at leve sig igennem, et næsten tanketomt sind, 
så kan ingen tanke nogensinde mere vælte dig.
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Terapi ca. 1 time

• Gennemfør øvelsen som 1) klient, 2) terapeut, 3) observatør.
• Gennemarbejd et gentagende problem, hvor klienten bliver trist, angst, 

vred eller får skyld / skam.
• Sæt scenen/kom tilstede: Brug som terapeut enten at guide øvelse 13 

transportbåndet (ca. 5 min) så klienten bliver bevidst om, hvad der 
foregår i bevidstheden. Eller: Iagttag og registrer.

• Mindful bearbejdning: Brug struktureret men stadig fleksibelt og 
dialogisk, altså mindful terapeutisk: 1) Den rationelle forholdemåde (5 
min), 2) den følelsesmæssige forholdemåde (5 min), 3) den kloge, vise 
måde (10 min) i forhold til det erfarede (dvs. øvelse 15 bliver til en 
terapeutisk forholdemåde). 

• Forløsning: Brug som terapeut at guide øvelse 14 defusion
(ca. 10 min) til både at blive bevidst om, hvordan det sidder i kroppen, 
og til at give slip i og igennem kroppen. 

• Handling: Afslut den terapeutiske dialog ved at blive enige om en handl 
med nærvær konklusion. 

• Sluttelig 10 min evaluering med observatør.
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DAT
(dialektisk adfærdsterapi) 

til behandling af 
BDP 

(borderline personlighedsforstyrrelse)

Noter fra: Kognitiv terapi, nyeste udvikling. Kap 
19.

Arendt og Rosenberg, 2012.
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BPD

• Emotionsregulering er kerneproblemet ved BPD 
(borderline personality disorder), der ofte 
forekommer som resultat af et invaliderende miljø i 
barn- og ungdomsår.
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Dialektiske principper

• Den menneskelige natur er relationel og forbundet i 
systemer, hvor del/helhed findes og udvikler sig i 
kraft af deres relationer.

• Virkeligheden er ikke statisk; konstant udvikling af af 
nye forståelser udvikles gennem tese/antitese.

• Virkeligheden er en løbende forandringsproces.
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Fire grundelementer i DBT

• Færdighedstræning i gruppe
• Individuel terapi
• Telefonkonsultation
• Terapeutdeltagelse i konsultationsteam
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Gruppetræning

• Tre – otte patienter én time ugentligt.

I terapien trænes der:
• Opmærksomhedsfærdigheder
• Relationsfærdigheder
• Færdigheder i følelsesregulering
• Hold ud-færdigheder

Metode:
• Instruktion og modellering
• Styrkelse af færdigheder (rollespil)
• Generalisering 
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Individuel terapi

• Faseinddelt terapi med målhierarki der forgår ugentligt parallelt 
med færdighedstræning  

Faser:
• 1: Etablering af sikkerhed og stabilitet i nuet, -det er første 

prioritering at minimerer impulsiv og selvskadende adfærd 
gennem udholdenhed og emotionsregulering.

• 2: Bearbejdning af evt. traumer og PTSD
• 3 og 4: Opbygning af selvrespekt og meningsfuld liv.
Redskaber:
• Kædeanalyse
• Acceptstrategier
• Bearbejdning af selvmordsadfærd og selvskadende adfærd
• Reduktion af terapiforstyrrende adfærd
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Telefonkonsultation 

• Mulighed for at kontakte terapeut uden for normal 
arbejdstid.

• Afgrænset til 10-20 minutter
• Kun som forebyggende tilbud –må ikke kunne 

forstærke dependent adfærd. 
• Skal ske før eller minimum 24 timer efter 

selvskadende adfærd.
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Konsultationsteam-møder

• Krav om at terapeuten deltager i ugentligt 
konsultationsteam for at undgå typiske faldgruber 
(udtrætning, manglende motivation, nedvurdering og 
bagatellisering/ forstærkning af patientens følelser) 
hos terapeuter der arbejdet med borderlinepatienter. 
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Psykiatriske indlæggelser

• Ingen evidens for positiv effekt ved indlæggelse af 
BPD-patienter.

• DBT anbefaler ingen eller meget få/korte 
indlæggelser af BPD-patienter.

• Indlæggelse kan fører til eskalering af suicidaladfærd, 
selvskadende adfærd samt dependent handlemønster 
hos BPD-patienter.
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Forskning 

• Randomiserede kontrollerede undersøgelser 
understøtter god effekt ved ambulant brug af 
DBT. –til dato den bedst empirisk understøttede 
behandling af BPD. 

• Effektiv reducering af suicidal-adfærd, 
selvskadende adfærd, misbrug, aggression, 
håbløshed, behandlingsfrafald og indlæggelse.

• Øger patienters sociale og globale funktionsevne. 
• Omkostningsbesparende pga. færre 

indlæggelser/skadestuebesøg.
• Se f.eks. Panos, Jackson, Hasan og Panos, 2014.  


