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grupper og team, i eget ledelsesarbejde og i designet af den mentaliserende organisation.

Læseren føres igennem teorien med hjælp fra en række relevante cases, der er skrevet af fagfolk og
praktikere, som har opnået gode resultater med at anvende mentalisering i sociale organisationer.
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kommunale familieafdelinger og socialforvaltninger, NGO´er og skoletilbud for udsatte børn og unge. Heino
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Mentalisering med fokus på udbredelse af mentaliseringsbegrebet. Hun er også forfatter til
Mentaliseringsguiden (2015), Mentalisering i pædagogik og terapi (2014) og Mentalisering i mødet med
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