


HVAD ER BORDERLINE?

Borderline er en personlighedsforstyrrelse. 
Borderline er den mest almindelige diagnose 
indenfor personlighedsforstyrrelser. Den 
officielle diagno se er emotionel ustabil 
personlighedsstruktur af borderlinetypen. 

I praksis betyder det, at man føler sig overvældet 
af livet og kan have svært ved at fungere godt i 
relationer med andre mennesker. Man vil nemt 

opleve at føle sig forladt, afvist, svigtet, vred 
og ensom. Og man vil ofte føle et stort indre 
tomrum, som synes umuligt at fylde op. 

Man kan opleve, at ens humør svinger meget og 
følelserne vil ofte overtage fornuften, og alt bliver 
en sort/hvid opfattelse. I perioder vil man føle sig 
meget trist, håbløs og nedtrykt. Ens tanker bliver 
til sandhed, og det fører ofte til misforståelser.

KENDETEGN VED DIAGNOSEN EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR:

 z  Ustabilitet i selvfølelsen - identiteten kan tage 
form alt efter hvem, man er sammen med. Hver 
gang man er alene eller møder en ny person, 
kan identitetsprocessen starte forfra.

 z  Forvirring - der er mange følelser, og de kan 
være svære at håndtere. Det kan komme 
til udtryk ved en impulspræget adfærd.

 z  Selvskadende adfærd - man har en 
uoverskuelig tomhedsfølelse, som man 
kan forsøge at fylde med mere eller mindre 
uhensigtsmæssige relationer og adfærd, 
f.eks. et misbrug eller prostitution.

 z  Manglende ansvar - det kan være svært 
at tage ansvar, og det kan betyde, at 
ansvaret projiceres ud i omgivelserne.

 z  Den indre verden bliver den ydre verden 
- de tanker, man har om andre og 
omgivelserne, bliver til virkeligheden.

 z  Sort/hvid opfattelse af verden - eksempelvis 
overidealiseres eller devalueres de mennesker, 
man omgiver sig med. Der er ingen nuancer.

 z �Konfliktfyldte�relationer�-�det�er�svært�
at indgå i relationer, fordi der meget ofte 
kan opstå misforståelser i kontakten.

 z  Nice to og need to - det kan være 
svært at skelne mellem, hvad man har 
lyst til, og hvad man har brug for.

Dette er et udpluk af de typiske kendetegn i 
en adfærd, som diagnosen kan føre til. 



Granhøjens overordnede ramme for 
behandlingen af borderline findes i paradoksal 
intervention, mentalisering og narrativ terapi. I 
behandlingen er vi åbne og rummelige samtidig 
med, at vi arbejder med at lægge ansvaret 
for valg og ønsker tilbage til beboeren.

VI ORDINERER DET, DER SKER
På Granhøjen mener vi, at vi alle sammen går 
ud i verden med en særlig indstilling, som har 
indflydelse på den måde, vi bliver mødt af vores 
omgivelser. På Granhøjen oplever vi, at vi nogle 
gange står i situationer, hvor de eneste åbenlyse 
svarmuligheder enten bliver at give beboeren 
ret i hendes dominerende historie eller at love 
mere, end vi kan holde. I paradokstænkningen 
har vi fundet en tredje måde at forholde os på: 

EKSEMPEL: 
En ny beboer, der har borderline, fortæller en 
medarbejder: ”Jeg plejer at blive smidt ud af de steder, 
jeg har været på, fordi de får nok af min opførsel”. 

Beboeren lægger op til, at medarbejderen skal 
love, det ikke kommer til at ske denne gang; at de 
vil gøre alt for at beholde hende. Det kan være 
en del af hendes dominerende historie, at hun 
bliver smidt ud fra de botilbud, hun er på, og hun er 
bange for, at det vil komme til at ske denne gang 
også. Hendes udmelding bliver paradoksal, og på 
Granhøjen svarer vi derfor med et paradoks:

”Når nu du får brug for at blive smidt ud næste 
gang, kan du så ikke sige til, så vi kan nå at gøre 
noget ved det, inden du skal smides ud?”

Det der sker i eksemplet er, at vi ordinerer det, der 
sker. Vi ved, det kommer til at ske, og personen ved, 
det kommer til at ske. Ved at arbejde med det før 
det sker, giver det en lille mulighed for at invitere 
personen til at tage ansvar for effekten af den 
handling, hun vil udføre. Det gør vi på Granhøjen ved, 
at vi beder personen tage stilling til handlingen, inden 
den foretages. I det øjeblik personen tager stilling, 
tager personen også ansvar for sine handlinger. 

NUANCER OG PERSPEKTIVER 
MED MENTALISERING
En stor del af problematikkerne i en 
borderlinediagnose stammer fra mentaliseringssvigt. 
Når du ikke kan mentalisere, kan du ikke forudse 
konsekvenserne af dine handlinger. Når man bliver 
bevidst om konsekvenserne af ens valg, har man en 
baggrund at træffe mere hensigtsmæssige valg på.

Mentalisering er evnen til at kunne fortolke egen og 
andres adfærd som et udtryk for intentionelle mentale 
tilstande som tanker, håb, følelser og fornuft. Det er 
også at være bevidst om, at vi kun kan gætte på disse 
tilstande hos andre mennesker, at vi ved, at der kan 
være flere grunde og tanker bag en persons adfærd.

Evnen til at mentalisere er nødvendig for at 
kunne indgå i komplekse sociale interaktioner. 
Når man kan mentalisere, kan man for det meste 

ET BEHANDLINGSARBEJDE  
MED AFSÆT I PARADOKSER





aflæse en situation, og man kan opdage og 
forstå misforståelser, inden misforståelserne 
ender i en konflikt. Man kan også blive ramt 
af en følelse uden at behøve at agere på den, 
fordi det er muligt at ”trykke pause”, undersøge 
følelsen og/eller gemme den væk et øjeblik. 

Når vi på Granhøjen arbejder med at styrke og 
udvikle mentaliseringsevnen hos beboerne, er det i 
høj grad et arbejde med at få beboerne til at opdage 
nuancer og flere forskellige muligheder i deres 
tankegange og dermed flere handlemuligheder. 

For en person med borderline er verdenssynet sort/
hvidt, og det kan komme til udtryk ved, at man kan 
være sikker på, hvorfor en anden person gør, som 
han gør – selvom det måske slet ikke er tilfældet. 
Den første forklaring, der giver mening, er den, en 
person med borderline tager. Derfor skal Granhøjens 
medarbejdere stille sig til rådighed for at undersøge 
nuancerne i forklaringen sammen med beboeren.

EKSEMPEL:  
Beboer:”Du er en møgkælling, og derfor har 
jeg brug for at skære i mig selv lige nu.” 

Medarbejder: ”Hvad har jeg sagt eller gjort, som 
får dig til at tænke, at jeg er en møgkælling?” 

Beboer:”Du var der ikke, da jeg havde brug for dig.” 

Medarbejder:”Jeg er ked af, at jeg ikke lige var der, 
da du havde brug for mig, hvad gjorde du så?”

Vi arbejder med, at beboeren kan se sig selv udefra; 
se hvordan hendes adfærd virker og bliver fortolket 
af andre mennesker. Samtidig guider medarbejderen 
i at fortolke andres adfærd ud fra det, beboeren 
oplever, så misforståelserne bliver færre. Det vil 
sige, at man skal kende effekten af ens egen adfærd 
i omgivelserne for at vide, om det stemmer overens 
med den intention, man havde med sin handling. 

EKSEMPEL: 
På Granhøjen kan vi tale med en beboer om, 
hvad det måske sætter i gang hos mor og far, 
hvis man har ringet til sine forældre og sagt, 
man begår selvmord. Vi kunne fx spørge: 

”Hvilke følelser tror du, du sætter i gang? 
Hvilke tanker lå bag din opringning? 
Hvad ville du gerne kommunikere til dine forældre?

BÆREDYGTIG BEHANDLING
Det er ikke resultatet i morgen, der er i fokus, 
når vi taler bæredygtighed på Granhøjen. 
Derfor skal vi også tillade os at bruge lidt ekstra 
tid og måske ressourcer på bæredygtighed. 
Det gælder ikke bare, når det handler om 
natur og miljø, men også om mennesker.

Vi tror på varige forandringer frem for blot 
adfærdsregulering, når det gælder arbejdet 
med vores beboere. Varige forandringer er 
tidskrævende, fordi det kræver en ændring 
af forståelsen for egne handlinger. Men når 
først det sker, så er det en varig forandring. 
Det har selvsagt stor betydning for den 
enkelte, men også for samfundet. 

Et af Granhøjens pædagogiske principper er 
ligeværd og bygger på ideen om, at beboeren 
skal være en del af samfundet. Derfor skal 
de også tage del i ansvaret for vores fælles 
udfordringer. Hvis samfundsansvar kun er 
noget, de ressourcestærke skal gå op i, så 
fjerner vi de udsatte borgere endnu mere fra 
at være en del af samfundet og tage ansvar.  
Derfor har vi på mange måder implementeret 
vores arbejde med at mindske belastningen 
af miljø og klima i botilbudenes dagligdag. 



AGENTHED OG HANDLEMULIGHEDER
Når vi anvender narrativ terapi i behandlingen af borderline, giver 
det en måde at tale på, hvor skyld og skam tages væk fra personen. 
Vi flytter problemet væk fra personen, så det ikke er beboeren som 
person, der er noget galt med. Det kaldes også eksternalisering. 
Ens handlemuligheder, tanker og relationer bliver påvirket af 
borderline. Lidelsen har sine egne ideer om, hvordan man skal leve 
sit liv. Beboerne på Granhøjen har ofte en dominerende historie 
med, som er problemfyldt og står i vejen for håb og drømme.

Med eksternaliseringen bliver det muligt at undersøge 
”borderline” udefra, og vi bliver interesseret i:

 z at dyrke de områder, ”borderline” ikke har indtaget. 

 z at finde ud af, hvilke tiltag og handlemuligheder, 
personen har mod ”borderlines” taktikker.

 z at skabe en alternativ historie om beboeren, som 
er mere hensigtsmæssig at arbejde med. 

 z  at det er personen selv, der bliver i stand til 
at få øje på nye handlemuligheder.

BESKÆFTIGELSE 
SOM EN DEL AF 
BEHANDLINGEN

Alle beboere på Granhøjen indgår 
i en form for beskæftigelse, og 
det har mange positive effekter:

 z Det skaber struktur i 
hverdagen.

 z Det giver en følelse af at 
bidrage til fællesskabet, for 
det er ikke lige meget, om jeg 
kommer på arbejde eller ej.

 z  Det giver en følelse af 
at være andet og mere 
end sin sygdom, når man 
deltager i et fællesskab, 
hvor omdrejningspunktet er 
arbejde.

 z Det skaber plads til andet 
indhold i hverdagen end 
tomhedsfølelsen og 
ensomhed.

 z Det giver selvværd, når det 
går op for beboeren, at der er 
mange opgaver, man kan være 
med til at løse.

 z Det at opdage, at man kan 
noget andet og komme frem til 
nye handlemuligheder, skaber 
en større  selvbevidsthed og 
mulighed for ikke at fodre et 
lavt selvværd. 

 z Ved at se nogle evner hos sig 
selv, bliver det muligt at tage 
ansvar og handle på det.

KRISEPLANEN
Et andet eksempel på at arbejde med mentalisering er under 
udarbejdelsen af en kriseplan. Når en beboer fx henvender sig 
med tanker om selvmord, så tager vi det alvorligt på den måde, 
at vi spørger ind til, hvad der skal foregå, hvis det lykkes at begå 
selvmord næste gang. Det kan være spørgsmål, som fx:

”Hvordan vil du gøre det? Hvem tror du finder dig? 
Hvordan vil din mor reagere? Hvad med din far? Dine 
venner? Din kæreste?  Hvem skal med til begravelsen? 
Hvilke sange skal de synge?  Hvem skal have dine ting?”

Vi spørger ind til disse ting, for at beboeren får mulighed for at 
undersøge, om deres intention passer med den effekt, der sker. 
I eksemplet kunne det forholde sig sådan, at intentionen er, ”at 
mine forældre skal vide, hvor skidt jeg har det”. Men effekten er 
ofte, at angsten spreder sig til forældrene også. Når effekten 
bliver gjort bevidst for beboeren, bliver det muligt at tage 
stilling til, om det er noget, man kan og vil tage ansvar for.





TERAPI OG PSYKOEDUKATION
Da borderline er en emotionel personlighedsforstyrrelse, 
vil det ofte være vanskeligt at håndtere sine følelser og 
den�sort/hvide�verden,�man�ofte�synes�at�befinde�sig�
i. Derfor tilbyder vi også individuel terapi som en del 
af behandlingen. Terapien er mentaliseringsbaseret 
og indeholder elementer fra den narrative og 
systemiske tilgang samt psykoedukation (læren 
om egen sygdom). Terapien udmærker sig særligt 
i at opnå strategier og redskaber til at håndtere 
reaktioner og uhensigtsmæssig adfærd og redskaber 
til at formå at vedholde positive relationer.

TERAPI HANDLER OM:

 z at blive bevidst om sin egen formåen i sin ageren.

 z en forståelse af og for andres ageren og intentioner.

 z at skabe selvværd.

 z at fylde det tomrum op, som skaber følelserne af at 
være afvist, ensom, svigtet og forladt.

 z at kunne håndtere at være sammen med sig selv.



Granhøjen har to botilbud, hvor der primært bor 
mennesker med diagnosen emotionel ustabil 
personlighedsstruktur eller borderlinelignende adfærd 
- Rørmosegård og Vesterbro i Nykøbing Sjælland.

På botilbuddene vægtes det i dagligdagen højt at give 
beboerne optimal mulighed for at arbejde målrettet 
med det, der kan være svært for den enkelte selv 
at få øje på. Vi arbejder med at hjælpe beboerne 
til at få et realistisk billede af egne muligheder, 
og vi yder støtte til at få øget selvværd og tro på 
udvikling af egne ressourcer. Vi samarbejder også 
med den enkelte omkring udviklingen af nye og 
mere hensigtsmæssige mestringsstrategier. 

Pædagogikken er tilrettelagt om dagligdagens 
gøremål, som alle er en del af, og målet er at skabe en 
tryg og sikker base i hjemmemiljøet. Vores arbejde 
er i høj grad relationsbaseret, for det er relationerne, 
der bliver løftestang til fællesskabet og gensidig 
ligeværd. Vi tilstræber, at botilbuddene og hverdagen 
ligner den, der vil være i ethvert hjem eller familie; at 
alle har noget, de bidrager med til fællesskabet.

I botilbuddene har vi fokus på både den psykiske 
og fysiske sundhed. Vi prioriterer at spise grønt og 
varieret. Vi bakker også op om hobbyer og aktiviteter 
og støtter en indholdsrig fritid. Det plejer eksempelvis 
at være populært at gå til rideterapi, som ofte er 
en weekendbegivenhed, de fleste deltager i.

RØRMOSEGÅRD
Rørmosegård er en smuk stråtækt og idyllisk gård, 
der emmer af velvære og ro. Haven på Rørmosegård 
er en smuk terapihave med en sø og charmerende 
små oaser. En del af behandlingen er indre trivsel og 
velvære, og derfor er Rørmosegård indrettet med 
sparum, lækre dufte, sækkepuder og flotte faciliteter.
Rørmosegård har plads til syv beboere, hvor fem bor 
på selve gården, og to kan bo i mere selvstændige 
omgivelser i Skipperhuset 200 meter fra Rørmosegård.

VESTERBRO
Vesterbro er en stille oase midt i byens mylder. 
Der er ikke langt til gågadens caféer og butikker, 
biblioteker, svømmehallen og mange andre 
aktiviteter, Nykøbing byder på. Vesterbro har plads 
til seks beboere. Her lægger vi vægt på en planlagt 
og struktureret dagligdag med forudsigelighed og 
tryghed. Vi opfordrer og motiverer beboerne til at 
deltage i Granhøjens forskellige motionstilbud, som 
f.eks. fodbold, rundbold og ture i motionscentret.

SPISEFORSTYRRELSER
At være ramt af en spiseforstyrrelse indebærer 
at være optaget af vægt, krop og mad i en grad, 
hvor livskvaliteten forringes. Det betyder ofte, at 
man bliver bedste ven med spiseforstyrrelsen, 
og man indgår sammen en symbiose, hvor der 
ikke er plads til andre. Det vil sige, at man ofte 
isolerer sig og ikke rummer sociale interaktioner. 
Ens basale behov bliver ikke tilfredsstillet, og det 
er derfor svært at have overskud til hverdagen.
En spiseforstyrrelse er en form for selvskade, 
som handler om at lindre og håndtere svære 
følelser. Kort sagt handler det om at have 
magt og kontrol over noget andet, når det er 
svært at have magt og kontrol over eget liv. 

Vi arbejder eksternaliserende, så 
spiseforstyrrelsen opfattes som et 
udefrakommende problem, der forsøger at 
tage kontrollen i andres liv, og vi samarbejder 
om at finde redskaber, som kan aflede 
spiseforstyrrelsen, så den på sigt ikke har 
kontrol i andres liv. Vi tilbyder at skabe 
en hverdag med indhold og afledning fra 
spiseforstyrrelsen, så det bliver muligt at 
fokusere på andre ting, som giver mening 
og øger livskvaliteten. Det kan være i form af 
beskæftigelse, aktiviteter, struktur og terapi.

VORES BOTILBUD -�SEL�§�107.�SE�TAKSTKATALOG



EN REHABILITERENDE 
HELHEDSORIENTERET INDSATS
Granhøjen arbejder rehabiliterende og helhedsorienteret gennem botilbud, beskæftigelse og behandling. 
Det er vores overbevisning, at både bolig, beskæftigelse og den sundhedsrettede behandling har en samlet 
behandlende effekt. De enkelte indsatser kan derfor ikke stå alene, hvis det skal gavne den enkelte borger.

BOTILBUD
Botilbud - jf. SEL §§ 107 og 108. Bostøtte 
§ 85 udbydes i samarbejde med GTService. 

MÅLGRUPPER:
Alle borgere med en psykiatrisk diagnose er i 
vores målgruppe. Herudover også borgere med:

 z  Personlighedsforstyrrelse herunder 
spiseforstyrrelse og borderline

 z  Udviklingshæmning

 z  Senhjerneskade

 z  Hjerneskade

 z  Autisme

 z  Behandlingsdom

 z  Kommunal tilsynsdom

 z  Posttraumatisk stresslidelse

 z  Skizofreni

BEHANDLING I SAMARBEJDE 
MED SKOVHUS 
PRIVATHOSPITAL

 z Ambulant behandling 

 z Diabetessamtaler

 z Kostvejledning

 z Depotgivning

 z Screening og monitorering 

 z Tilsyn af medicinhåndtering i botilbud

 z Dosering og håndtering af medicin

 z Samtaler med aut. psykolog, 
neuropsykolog og terapeuter

BESKÆFTIGELSE I REBOA REHABILITERINGS- 
OG AKTIVITETSCENTER:

 z Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats

 Æ Jobafklaringsforløb

 Æ Ressourceforløb

 z Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL §103

 z Aktivitet og samvær, jf. SEL §104

 z Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse



BESKÆFTIGELSE INDENFOR 
FØLGENDE OMRÅDER:

 z Den socialt ansvarlige virksomhed Hotel du 
Vest - Cafe, hotel og storkøkkendrift

 z Håndværkerteams - Elektriker, tømrer, murer, 
maler og VVS

 z Økologisk landbrug - Herefordkvæg

 z Minilandbrug - Geder, høns og heste  

 z Gartner - Græsslåning, vedligeholdelse af 
haver, hækkeklipning m.v.

 z Designværksted - Tekstil, materiale og design 
med fokus på upcycling af nye og gamle 
materialer

 z Køkken - Sammensætning og tilberedning af 
enkle retter og måltider

 z IT-multimedieværksted - IT, dansk, matematik, 
hjemmeside

 z Musikundervisning

 z Kontor og administration

 z Den socialt ansvarlige virksomhed Nygårdens 
Gårdbutik og frugtplantage - Butik, cafe, 
frugtplantage og dyrehold
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Granhøjen | Blindestræde 1 | 4300 Holbæk  
Kontakt@granhojen.dk | 5993 2301 | www.granhojen.dk

På Granhøjen har vi arbejdet med behandling af borderline siden 1985, og 
vi har med tiden udviklet en behandlingstilgang, der er virkningsfuld. 

Behandlingen er en kombination af tre hovedtilgange: Paradoksal 
intervention, mentalisering og narrativ terapi. Tilgangene kan 
ikke stå alene, og det er fundamentalt for behandlingen, at der er 
en konstruktiv relation mellem medarbejder og beboer.

Læs mere: 
www.livetpågranhøjen.dk
www.granhøjensblog.dk


