
Temadag 

Emotionel ustabil 
personlighedsforstyrrelse af 
Borderlinetypen 

Få succes i arbejdet med mennesker med Emotionel ustabil 
personlighedsforstyrrelse af borderlinetypen, og være med til 
at gøre en mærkbar forskel 

Der er mange fordomme omkring Borderline, mange 
medarbejdere ikke ønsker at arbejde med borgere med 
personlighedsforstyrrelser.  

Fordommene går på at borgere med denne problematik laver 
splitting, skaber drama og konflikter, er svære at arbejde med, 
personalet bliver udbrændte, projektioner af skyld og skam, vil 
have konstant opmærksomhed, driver andre til vandvid.  

Fordommene er med til at dæmonisere og ekskludere de 
mennesker der slås med lidelsen. De oplever i forvejen, at de 
ikke er en del af samfundet, på lige fod med andre mennesker. 
De oplever at være rodløse, har svært ved at skabe egen  

identitet og fastholde denne. Relations dannelse er ofte en by i 
Rusland, hvor de ikke forstår ”sproget” og de uskrevne regler.  

                
 

Stigmatiseringen er medvirkende til at skabe et skræmmebillede, 
hvor menneskeligheden tages ud, og erstattes med et 
monsterlignende image. Når et sådant image bliver noget der er 
italesat mange steder, bliver mennesker med lidelsen behandlet 
på en uværdig måde. 

En forståelse for diagnosen og dens følgevirkninger, klæder os på 
til at arbejde med denne problematik på en konstruktiv måde. At 
have indsigt i, hvad det indebærer at have denne diagnose, giver 
mulighed for at fjerne dæmoniseringen.  

Forståelse er med til at skabe handlemuligheder, for den enkelte 
borger, og det personale der er omkring borgeren. Muligheder 
for at støtte op omkring den enkeltes behandling og recovery. 

”Vi er ikke 
monstre, men 
mennesker 
med håb og 
drømme” 

Line 21 år 



Alle mennesker har brug for en chance i livet, ingen fortjener at blive dæmoniseret og udstødt 
af samfundet. Det er tabubelagt at have en psykisk lidelse, der er berøringsangst i forhold til 
mennesker med psykiske lidelser i store dele af det moderne samfund. Det er ekstremt 
invaliderende at kæmpe med en psykisk lidelse, det bliver næsten umuligt hvis det 
omkringliggende samfund dæmoniserer mennesket bag lidelsen. Der er flere ligheder os 
mennesker imellem uanset, køn, race, baggrund, seksualitet, sygdom og lidelser, vi skal 
arbejde os væk fra den os og dem kultur dæmonisering en er med til at skabe. Mennesker der 
lider af Borderline har svært ved at finde egne ressourcer, tro på eget værd, skabe sig en 
tilværelse uden  
 

 

Kurset henvender sig til fagpersonale der 
arbejder med problematikken i dagligdagen, 
sagsbehandlere, terapeuter og psykologer m.m. 

Indhold: Kurset bygger på teori koblet på praksis. Dagen vil 
byde på oplæg, med mulighed for spørgsmål i plenum i forhold 
til egen praksis. Opdag- eller genopdag glæden ved at arbejde 
med mennesker der lider af Emotionel ustabil 
personlighedsforstyrrelse af Borderlinetypen.  

Underviser: Psykoterapeut, Helle Black Jensen. 26 års praksis 
erfaring i arbejdet med Borderline problematikker. Har været 
afdelingsleder på bosteder målrettet mennesker med 
personlighedsforstyrrelser. Har igennem de sidste 15 år 
undervist i bl.a. Mentaliseringsbaseret behandling, samt 
forståelse og behandling af Emotionel ustabil 
personlighedsforstyrrelse af Borderlinetypen.  

 

 

Program: 

8.30 – 9.00  Morgenmad 

9.00 – 10.30  Intro 

  Diagnoseforståelse 

!0.30 – 10.45  Kaffepause 

10.45 – 12.15 Borderline indefra 

12.15 – 13.00 Frokost 

13.00 – 14.30 Mentaliseringsbaseret behandling 

  Der er håb forude 

14.30 – 14.45 Kaffepause 

14.45 – 15.30 Der er håb forude (fortsat) 

15.30 – 16.00 Evaluering og afslutning 

 

 


