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NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

MED GNISTEN I BEHOLD
Gnist Psykologer i Sandnes satser utelukkende på kognitiv terapi. Å stå sammen
gir et godt faglig nettverk. Det gir fornøyde
klienter og fornøyde terapeuter.

Hørsel er et stort
folkehelseproblem

SIDE 2

KOGNITIV MILJØTERAPI
PÅ JÆREN

Rundt en million nordmenn hører dårlig. Mange av dem har
psykiske vansker på grunn av sin dårlige hørsel. En doktorgradsavhandling av Katharine Williams viser at svært mange vil ha
god nytte av og få økt livskvalitet gjennom kognitiv terapi.

Sengepost K3 ved Jæren DPS har satset tungt
på kognitiv miljøterapi. Resultatene så langt er
gode. Men rådene fra enhetsleder Britt-Lise
Håverstein er å skynde seg langsomt.

SIDE 4

futuria.no

GODE HISTORIER FENGER
Solfrid Raknes har utarbeidet et materiell for
psykisk førstehjelp til bruk i barnehager.
For å nå de minste gjelder det å være en
god historieforteller.

SIDE 8

LES MER PÅ SIDE 6

AV SJUR FRIMAND-ANDA

Gnistrende psykologer
Gnist Psykologer i Sandnes har kognitiv terapi som sitt felles ståsted.
At de ser at det virker er en av grunnene til at det er her de satser.
ANNE-LISE MJØLSNES, AGNETE SJO NODLAND OG
ANNE TURID SALVESEN traff hverandre da de gjennomførte innføringsseminaret i kognitiv terapi. De fant fort en
fellesnemner i ønsket om å starte privat praksis. Og, i 2008,
var Gnist Psykologer et faktum. Først deltid, på kveldene,
med full jobb i tillegg. Så, høsten 2011, startet de på fulltid.
– Det er det kognitive fellesskapet som binder oss sammen.
Vi har en faglig forankring der vi kan jobbe og utvikles
videre. Og det er den kognitive tilnærmingen som er
fellesnevneren, sier Mjølsnes.
Vi treffer henne og Sjo Nodland på kontoret i Sandnes. De
er enige om at det er store fordeler ved å ha så tett kollegial
kontakt. – Det er kjempeviktig å ha noen så nære. Vi kan
spille på hverandre, både faglig og kollegialt. Det kognitive
er en felles plattform, forteller Sjo Nodland.
– Hvorfor akkurat kognitiv terapi?
– Fordi det virker! Det handler ikke bare om å gi klientene
større forståelse for seg selv. Det handler også om å gi dem
verktøy de kan bruke i hverdagen. I tillegg er den kognitive
modellen en god måte å forstå psykiske vansker og utfordringer på generelt, sier Mjølsnes.
Variert hverdag
Gnist psykologer driver uten driftstilskudd. Dette har ikke
vært noe problem. – Folk kommer gjerne til oss etter å ha
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gjort litt research. De vet vi driver med kognitiv terapi og
de er målrettet på at det er dette de ønsker. De aller fleste
er privatpersoner som selv tar kontakt med oss, sier Sjo
Nodland.
Klientgruppen er sammensatt, fra folk med hverdagslige
problemer til dem med mer alvorlige psykiske lidelser.
– Som kognitiv terapeut må man forberede seg til timene
og være aktiv for å legge til rette for endring. Det aktive
samarbeidet mellom klient og terapeut er viktig, sier hun
videre. I tillegg til egne pasienter har Gnist Psykologer
avtaler med noen bedriftshelsetjenester. Også her det
snakk om individualterapi. I tillegg holder de foredrag
og gjennomfører stressmestringskurs.
– Vi er jo litt gründere her. Vi gjør alt fra å montere møbler
og vaske gulv til å bedrive terapi. Og vi får hver dag brukt
vår kognitive kompetanse, sier Mjølsnes.
Faglig fellesskap
Begge psykologene påpeker at det er veldig viktig å holde seg
faglig oppdatert. De har gjennomført en rekker videreutdanninger, i tillegg til at de deltok på NFKTs inspirasjonskonferanse.
– Vi har veldig stort utbytte av foreningen. Det er kjekt å være
en del av noe større enn bare oss selv, både faglig og sosialt.
Å treffe andre som driver med det samme og lære av hverandre er viktig. Det blir et nettverk som vi har god brukt for,
sier Mjølsnes. 
•

Anne-Llise Mjølnes (t.v.) og Agnete Sjo Nodland
er to av trioen som utgjør Gnist Psykologer.
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AV SJUR FRIMAND-ANDA

Satser tungt på kognitiv miljøterapi
I 2007 FIKK AVDELINGEN ny overlege. Ann-Mari Huuse var utdannet
kognitiv terapeut og veileder. Med
utgangspunkt i hennes tilnærming
bestemte avdeling K3 seg for å satse
på kognitiv miljøterapi.
– Vi var allerede opptatt av teamjobbing og struktur. Men hun fikk oss litt
mer på gli i forhold til det kognitive.
Og i 2008 begynte de første på innføringsseminaret i kognitiv terapi, sier
enhetsleder Britt Lise Håvarstein.
– Hva har denne tilnærmingen
gjort med hverdagen på posten?
– Måltider og hverdagssysler ble en
viktig del av terapien og behandlingen. Det gjorde at alt ble meningsfylt.
På mange måter falt alt på plass da vi
satte i gang. Det var veldig nyttig å få
den strukturen som dette opplegget
gir, sier Håvarstein, som ser et nytt
engasjement i arbeidsgruppen.

ningen. Det har gjort det mer meningsfylt å gå på jobb. Vi har rett og
slett fått en kjekkere arbeidsplass. Det
merkes på personalet, sier Håvarstein.
God effekt
Posten er for pasienter med affektive
lidelser, angstlidelser og spiseforstyrrelser. Og selv om de ikke har gjort
noen målinger, så synes enhetslederen
at hun merker god effekt på pasientene. Rent subjektiv synes jeg dette

har god effekt. Vi merker det både på
gruppesamlingene samt på småpraten. De blir veldig interessert i å lære
å skille mellom tanker og følelser og
mange ønsker å gå på grupper etter
utskriving, sier Håvarstein.
Allerede i forvernsamtalene blir
pasientene informert om hva kognitiv
terapi er og hvordan avdelingen jobber med dette. På den måten får
de presentert arbeidsmåten og for-

beredt pasientene på det som skal
komme.
– Jeg har blitt veldig positivt overrasket over hvor godt dette virker på
alle diagnosegrupper. Det er klart at
folk som har en depresjon bruker litt
lenger tid på å få ting med seg. men
strukturen er der, og det hjelper, sier
Håvarstein.
Utfordringene har vært å samkjøre

Ved Jæren DPS avdeling K3 har de satset mye på kognitiv miljøterapi.
Dette har gitt de ansatte gode verktøy og større engasjement både på
jobb og i privatliv.

den kognitive miljøterapien med
behandlerne. – Vi må snakke samme
språk. Men mange av behandlerne har
en kognitiv bakgrunn. Det gjør det
lettere, sier Håvarstein.
Forsiktig tilnærming
Hos Jæren DPS har de brukt lang tid
på innføringen av kognitiv miljøterapi.
Å få alle gjennom utdannelsene tar tid.
Men samtidig har man også hospitert
hos andre som jobber på samme måte.

Blant annet i Levanger, som ligger langt
fremme. I tillegg har det vært viktig
med egne fagdager.
– Vi har hatt god støtte fra øverste
ledelse fra første dag. Det har vært helt
nødvendig. Vi har også fått økonomisk
støtte fra undervisningsavdelingen.
Jeg opplever en genuin interesse for
det vi driver med, sier Håvarstein.
– Har du noen råd til andre som
snuser på dette?
– Begynn i det små. Det tar tid å selge
inn i personalgruppa. Øk kompetansen
sakte men sikkert. Forankring i gruppen er viktig.
Man må enes om at dette er veien å gå.
I tillegg må du ha behandlerne og noen
ildsjeler med på laget, sier Håvarstein. •

– Vi har prøvd flere ting over mange
år. Men dette har fanget personalet
på en helt annen måte. Folk blir veldig
engasjert når de får de verktøyene
som utdannelsen gir. Noen har også
begynt på trinn to og veilederutdan-
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AV SJUR FRIMAND-ANDA

Katharine
Williams

KOGNITIV TERAPI

effektivt for hørselshemmede
Gjennom å bruke en kognitiv tilnærming
på både jobb og privatliv vil hørselshemmede øke sin livskvalitet. Det viser
en doktorgradsavhandling utført av
Katharine Wil iams. Som en del av arbeidet
har hun også utviklet en kognitiv terapimanual tilpasset hørselshemmede.
HØRSEL ER ET FOLKEHELSEPROBLEM. Rundt én million
nordmenn hører dårlig. Og nesten
halvparten av dem som kommer til
øre- nese halsspesialist har psykiske
plager i sånn grad at de trenger
behandling. Dette fikk Williams på
tanken at kognitiv terapi kunne være
noe for hørselshemmede.
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Katharine Williams har hatt god hjelp av sine
veiledere Egil W. Martinsen (t.h.) og Erik Falkum
i jobben med doktorgradsavhandlingen.

– Det er mange tabuer rundt dårlig
hørsel. Og de hørselshemmede føler
dårlig samvittighet overfor omgivelsene med at de blir en belastning.

Da blir det å kreve å bli tatt hensyn
til vanskelig, selv om behovene er
legitime, sier Williams.
Gode resultater
Hun gjennomførte en klinisk intervensjonsstudie på hørselshemmede.
Og det var lett å rekruttere deltakere.
– Vi fikk kontakt med mange som slet
med stressplager. Ideelt sett skulle jeg
hatt flere deltakere med angstlidelser.
Men resultatene av behandlingen var
god. Stressymptomene gikk signifikant ned og det var en klar bedring i
livskvaliteten, sier Williams.
Mange hørselshemmede har også
store vansker i jobbsituasjonen. Det
var advokater, leger, ingeniører og
ledere med høye stillinger som ikke
torde være åpne om sin hørselshemning. Personer som ikke gjerne vil
vise svakhet.
– Det var en leder i et ingeniørselskap
som hadde kjempeproblemer med

møter. Det var gjerne beslutninger
som ville koste mange millioner
kroner som skulle tas. Og han fikk
ikke med seg hva som ble sagt. Hans
strategi var å forlate møtene, uten
å oppgi noen grunn. Etter å ha fått
kognitiv terapi, våget han å fortelle
om sine vansker og begynte med høreapparat. Han hadde vært så redd for
å bli sett på som svak, sier Williams.
Spesielle utfordringer
Et viktig moment i kognitiv terapi
er å gjøre egne erfaringer og å
sjekke ut de antakelsene som skaper
problemene. For hørselshemmede
er problemene helt reelle.
– Tanken er at angst og depresjon ofte
forsterkes av kognitive feilslutninger.
Det kan man ikke si når det handler
om en fysisk skade. Derfor måtte vi
skreddersy den kognitive tilnærmingen. Mye av problematikken handler
om unngåelse. Løsningen ble et
eksponeringsprogram, der de sa

fra om sine problemer og om hvordan
de kunne løses, sier Williams.
Det er svært vanlig å trekke seg
tilbake når man hører dårlig.
Med sosial isolasjon som resultat.
– Å stå frem krever mot. Ofte har
man erfaring med å bli misforstått
og oppfattet som dum. Disse dårlige
erfaringene gjør terskelen for å ta tak
i problemet høy. Men ved å ta tak i
ting steg for steg, fikk vi svært gode
resultater, sier Williams. Faktum er
at de aller fleste fikk en god mottakelse fra omgivelsene.
– Det var ikke så farlig som de trodde.
Når en forteller om sin dårlige hørsel,
er det svært ofte mange andre som
også står frem. Terapimodellen ga
dem et godt grunnlag for å hoppe
uti. For de var klar over at hvis de
fortsatte som i dag, da ville de tape,
sier Williams. 
•
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Grønne tanker

GLADE BARN

Psykolog Solfrid Raknes har laget en småbarnsversjon av Psykologisk
førstehjelp. Hun tror det å lære barn grunnprinsippene fra den kognitive
modellen kan gi gode hverdagsvaner og forbygge problemutvikling.
I 2010 KOM Psykologisk førstehjelp
for barn og unge. Det ble en enorm
etterspørsel etter både skrinene og
opplæring. Men Solfrid Raknes så at
det manglet et opplegg for de minste
barna. Og da kom ideen til Grønne
tanker – glade barn. Grønne tanker
– glade barn er et psykopedagogisk
materiell som har til hensikt å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet.
Materiellet kan brukes av barnehager,
hjem og hjelpeapparat som en metode
for å hjelpe barn med å utvikle gode
holdninger til seg selv og andre.
– Ideen er å lære alle barn i barnehagealder grunnprinsippene fra den
kognitive modellen. På den måten kan
man skape gode hverdagsvaner fra

8

man er helt liten. Ut fra et folkehelseperspektiv er det bra å begynne
så tidlig som mulig. Det krever mindre
helseressurser totalt sett hvis man
satser på forebygging av psykiske
vansker, sier Raknes.
Med dette opplegget lærer barna å
snakke vennlig og oppmuntrende
til seg selv. Ved bruk av begrepene
røde og grønne tanker øves tankebevisstheten. Tilbakemeldingene fra
barnehagebarn og -personell som har
prøvd er gode. – Ungene blir bedre
til å trøste og hjelpe hverandre. Det
er kjempeartig, sier Raknes.
Raknes var tidlig klar på at hun ønsket
å skape innovasjon i offentlig sektor

og at de skulle lage materiale av høy
kvalitet. – Jeg tok kontakt med de
fagfolkene innen psykisk helsevern
og barnevern som jeg helst ville ha
med samt den ideelle organisasjonen
Voksne for barn og barnehagepersonell. En stødig referansegruppe ble
etablert og har bidratt i hele innovasjonsprosessen, sier Raknes.
Poesikurs
For å nå barn i denne alder var det
viktig å skape gode historier i materialet, historier barna kan relatere til.
Dette førte blant annet til at Raknes
meldte seg på et poesikurs på Voss
lyrikklag. – Det må være historier
som fenger. Og etter en del justeringer
hadde jeg manuset klart, sier Raknes.
Deretter kom valg av visuelt uttrykk,
og etter en prøverunde med illustrasjoner, landet vi på valget av Åge
Peterson som illustratør.
– Det var mye jobb med det visuelle
for å få kommunisert ulike følelser
presist. Åge har gjort en fantastisk
innsats, sier Raknes. Resultatet ble

en flipover til bruk i samlingsstunder,
en illustrert barnebok, røde og grønne tøybamser og en manual for hvordan bruke materiellet i barnehager.
Materiellet brukes i samlingsstunder,
samtaler, lesestunder og i lek med
barna, gruppevis og én-til-én, og
barneboka, som heter «Sint og glad
i barnehagen» kan også kjøpes for
seg selv, slik at foreldre kan bruke den
hjemme.
Barna lærer om følelser og «røde
og grønne tanker» og blir kjent med
tenkebamsene Rød og Grønn. Barna
øver på å gi seg selv og hverandre
støtte og trøst når noe blir litt vanskelig eller skummelt, og på følelseshåndtering. Dette skal hjelpe barna
til å utvikle et godt språk for følelser,
og for kommunikasjon også om

sterke følelser og vanskelige situasjoner. Temaer for samlingsstundene er
mellom annet sint, trist, å prøve
noe nytt og tålmodighetstrening.
– Hvilke utfordringer støtte du
på underveis?
– Det å formidle den kognitive
modellen til barn og folk flest på
en måte som både fenger og blir
lettfattelig syns jeg var en gøyal
men krevende prosess.
Materiellet måtte bli lekent, konkret
og visuelt. Språket måtte bli enkelt
å forstå og historien fascinerende,
sier Raknes, som nå jobber videre
med en digital versjon, der det
blir blant annet gode sanger og
animasjonsfilmer. 
•

NY MEDARBEIDER
39 år gamle Øyvind Danielsen er
ansatt i en 30 prosent stilling
som Web- og IT-ansvarlig i NFKT.
Øyvind er bosatt på Jevnaker med familien
sin. Han er opprinnelig fra Trondheim.
Øyvind skal arbeide med å videreutvikle
NFKTs nettside samt utforming og design
av trykksaker, annonser og flyveblader.
Tidligere har Øyvind jobbet som grafisk
formgiver i trykkeri. I tillegg har han erfaring
fra it-bransjen og undervisning i medier og
kommunikasjon.
Øyvind når du på: oyvind@kognitiv.no
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Regionale veiledersamlinger i startgropen
Gjennom ti år har Nord-Norge arrangert egne samlinger for veilederne.
Nå kommer resten av landet etter. Målet er å skape lokale samlingspunkter,
der veilederne kan treffe hverandre for både faglig og sosialt påfyll.
– VI SKAL LAGE ET FORUM for det veilederne har
behov for, både av teori og praksis, sier Sten-Rune Roland,
som har ansvar for å etablere de regionale samlingene.
Han tror det er et klart behov for slike samlingspunkt.
– Å være veileder er litt spesielt. Man kan ha gode
kolleger for faglige diskusjoner, men det kan skorte på
noen å diskutere veilederaktuelle problemstillinger med.
Derfor er dette et viktig tilbud å få på plass. Det vil gjøre
det kjekkere og mer interessant å være veileder, sier Roland.

Første tilbud blir Peter Prescott som skal prate om
ferdighetstrening under region Øst sin samling 27. mai.
– Vi har alltid syslet med ferdighetstrening. Men ikke
like strukturert som det legges opp til i utdanningene nå.

– Selvfølgelig må det faglige tilbudet være bra, ellers kommer
ikke folk. Men det er også viktig å treffe folk i samme
situasjon. Dette kan bli et fint sted for å bygge både sosialt
og faglig nettverk, sier Roland.
Samlingene vil være helt gratis for deltakerne. NFKT dekker
både samling og lunsj. Første samling i region øst
blir 27. mai. Mer informasjon om samlingsdatoer vil komme
på NFKTs hjemmesider.

•

NY PUBLIKUMSSIDE PÅ PLASS

SNART EGNE LOKALER I OSLO

Siden januar er NFKTs nye nettside for selvhjelp og informasjon til publikum på plass. Her er det god
informasjon om hva kognitiv terapi er samt en rekke gode verktøy og videoer folk kan bruke for selvhjelp.

NFKT er i ferd med å skrive avtale på leie av kurs og kontorlokaler i Oslo.

Nettsiden leder leseren gradvis inn i stoffet
og gir informasjon om alt fra depresjon
til søvnproblemer og til ettervirkninger av
traumatiske belastninger. Det er også informasjon om hva som kjennetegner terapi og
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Landet deles opp i seks regioner: Nord, Midt, Vest,
Sør-Vest, Sør og Øst. Alle utenom Vest har fått på plass
en lokal koordinator som skal ha ansvar for lokal fremdrift.
– Vi er helt avhengig av lokale krefter for å lykkes med dette,
sier Roland.

Vi som veiledere vil etter hvert få besøk av veilederkandidater
som har øvd mye på spesifikke kognitive terapiferdigheter.
Dette må vi forberede oss på. Sånn sett er første samling
med Peter veldig bra, sier Roland, som er opptatt av at
samlingene skal gi mye, både faglig og sosialt.

hva som bidrar til gode terapiresultater.
Nettsiden kan også være et hjelpemiddel
for deg som behandler, særlig innen veiledet
selvhjelp. Det innebærer at brukeren leser
informasjon og prøver ut tiltak i sin egen

hverdag, for eksempel trening ved
angstlidelse. Så drøfter brukeren sine
erfaringer fortløpende med deg, og får
dine innspill om hvordan han eller hun
kan gå frem for å få et best mulig resultat.

Foreningen arrangerer en rekke kurs og seminarer i Oslo hvert år. Ved å leie egne lokaler
sparer man en del penger. I tillegg vet man at lokalene er tilpasset virksomheten. Lokalene
kan også leies ut til andre på dagsbasis.
Det vil også være noen enkeltkontorer i tilknytning til kurslokalet. Disse skal etter planen
leis ut til terapeuter som ønsker å
komme i et kognitivt fellesskap.
AV SJUR FRIMAND-ANDA
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Nytt seminarprogram på trappene
Neeta Myrseth Parmar har fått ansvar for å drive NFKTs nye
seminarprogram. Målet er å ha skape interessante og praktisk
rettede dagsseminarer for foreningens medlemmer.
– Dette programmet kommer ut fra et ønske om å tilby medlemmene
noe mer. Målet er å tilby faglig påfyll i form av dagsseminarer, sier
Parmar. Til daglig driver hun privat praksis som kognitiv terapeut.
Seminarene skal holdes i alle de store byene, og det er tenkt at det skal
være minst et seminar i halvåret.
For å finne ut hva medlemmene ønsker å lære mer om har NFKT
sendt ut en spørreundersøkelse på mail, og vi håper mange tar seg
tid til å svare.
– Vi har mange dyktige fagfolk innenfor kognitiv terapi rundt om
i Norge, sier Parmar, som ser for seg mange spennende temaer.
– Utdanningen i kognitiv terapi for helse- og sosialfaglige er endret
en del innholdsmessig. Dette vil nok bli reflektert i seminarene.
Temaer som søvnproblematikk, utmattelse, traumebehandling og
kronisk sykdom er alle aktuelle. Det er et luksusproblem når det er
så mye som skjer. Det er mange områder det forskes på, sier Parmar,
som selv er veileder i foreningen og får mye tilbakemeldinger om
hva som rører seg og hvilken type pasienter medlemmene møter.
– Ofte blir forelesninger veldig teoretiske. Det er viktig å få seminarene så klinisk rettet som mulig. Det skal være håndfast og nevenyttig.
Deltakerne skal få konkrete verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid.

Hvordan man behandler de ulike lidelsene skal være essensen i
opplegget, sier Parmar.
Første seminaret blir med Ingvar Wilhelmsen i Oslo 3. juni med
temaet «Sjef i eget liv. Hvordan kan vi stimulere våre pasienter til
å ta ansvar for sine holdninger, følelser og adferd?»

•

www.kognitiv.no

futuria.no
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Kognitiv er Norsk Forening for Kognitiv Terapi sitt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer ut fire ganger i året og skal
dekke smått og stort av det som skjer på kognitivfeltet i
Norge. Tips oss gjerne om ting som skjer der du er. Tips
sendes til informasjonsmedarbeider Sjur Frimand-Anda,
sjur@momentmedia.no eller på telefon 470 34 460.

