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Indholdsfortegnelse 
 
Indledning 
 
Integration af neuroaffektiv viden i det psykoterapeutiske felt: 
 
Kapitel 1: 
Caroll, Roz (2004) På grænsen mellem kaos og orden": hvad psykoterapi og neurovidenskab har til 

fælles. 
Kapitel 2: 
Siegel, Daniel J. (2009):  Følelser som integration: Et muligt svar på spørgsmålet "Hvad er 

følelser?" 
 

Neuroaffektiv udviklingspsykologi som grundlag for at forstå den psykoterapeutiske proces: 
 
Kapitel 3: 
Hart, Susan (ny) Neuroaffektiv psykoterapi. 
 
Kapitel 4: 
Bentzen, Marianne & Hart, Susan (ny): Jegets fundament – den neuroaffektive udviklings første 

vækstbølge og de neuroaffektive kompasser. 
Kapitel 5: 
Bentzen, Marianne & Hart, Susan (ny): Psykoterapi og neuroaffektiv udvikling – anden vækstbølge; 

socialisering, sprog, identitetsdannelse og mentalisering. 
Kapitel 6: 
Bentzen, Marianne & Hart, Susan (ny): Voksenlivets udviklingsmuligheder – den neuroaffektive 

udviklings tredje vækstbølge og fordybelsen igennem eksistentielle 
mentaliseringsprocesser. 

 
Afstemningsprocesser i psykoterapi: 
 
Kapitel 7: 
Hart, Susan & Kæreby, Flemming (2009): Dialogen med det autonome nervesystem i den 

psykoterapeutiske proces - At støtte resiliens og afhjælpe traumatisk stress i 
lyset af arousalregulering.  

Kapitel 8: 
Lyons-Ruth, Karlen (1999): Det topersoners ubevidste: intersubjektiv dialog, iscenesættende 

relationel repræsentation og opståen af nye former for relationel organisering. 
Kapitel 9: 
Beebe, Beatrice & Lachmann, Frank M. (1998). At samskabe indre og relationelle processer: 

selvregulering og gensidig regulering i spædbarnsforskning og voksenterapi. 
 
Psykoterapeutisk intervention i forhold til alvorlige relationsforstyrrelser, traumer  og 
dissociative lidelser: 
 



Kapitel 10: 
Fosha, Diana (2003): Dyadisk regulering og oplevelsesorienteret arbejde med følelser og relationer 

i traume og desorganiseret tilknytning. 
Kapitel 11: 
Sørensen, Lars (ny): Dansen med nervesystemet – på sporet af de non-specifikke psykoterapeutiske 

faktorer? 
Kapitel 12: 
Levine, Peter (2010): Fra lammelse til forvandling - De grundlæggende byggesten 

Kapitel 13: 

Ogden, Pat & Minton, Kekuni (2000): Sansemotorisk psykoterapi: én metode til bearbejdning af 
traumatiske erindringer.  

Mentaliseringsprocesser og psykoterapi: 

Kapitel 14: 
Fonagy, Peter (1991): Tanker om at tænke: nogle kliniske og teoretiske overvejelser i behandlingen 

af en borderline-patient.  
Kapitel 15: 
Sørensen, Jens Hardy (NY): Mentaliseringsprocesser og psykoterapi: Implicit og eksplicit 

mentalisering i differentieret neuroaffektiv behandling.  
Kapitel 16: 
Allen, Jon G., Kelly, Kay A. & Glodich, Anne Marie (1997): Psykoedukation for patienter med 

traumerelaterede forstyrrelser.  
Kapitel 17: 
Bentzen, Marianne, Hart, Susan. & Risom, Jens Erik (NY): Neuroaffektiv udviklingspsykologi, 

mentalisering og meditation. 
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