KOGNITIV

22015

NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

Nytt sinneprosjekt på Gjøvik

futuria.no

På Gjøvik familievernkontor er de i full gang med å utvikle sitt eget sinnemestringsprogram, basert på Steinar
LES MER PÅ SIDE 6
Sundes materiale. Målet er å få til noe som lett kan implementeres andre steder.
TERAPIFILMER FRA ABUP

SPENNENDE TRAUMETILBUD

Abup i Kristiansand har produsert tre terapifilmer.
Hensikten er å gi gode tips til terapeuter og informere pasienter og pårørende om hva terapi egentlig er.

Høgskolen i Nord-Trøndelag slår i høst til med to
praktisk rettede traumeworkshops. – De fremste
i verden på området kommer, sier Tore Aune.

SIDE 4

SIDE 8

AV SJUR FRIMAND-ANDA

Ta kontroll på
katastrofetenkningen
Ingvar Wilhelmsen mener folks kontrollbehov ødelegger for
dem. Det er greit at du vil ha kontroll, men hold deg til det
du kan kontrollere, nemlig egne holdninger og handlinger.

HAN ER KJENT SOM en dyktig og morsom foreleser og
er heller ikke redd for å skape debatt. I vår var det MEforeningen som reagerte sterkt på at han mente at mange
av dem kunne få et bedre liv med kognitiv terapi.
– ME-foreningen vil ikke prate om holdninger, psykologi og
adferd. De mener de har en sykdom man må finne årsaken
til. Men forskning viser at kognitiv terapi kan hjelpe, og
foreningens linje deles ikke av alle pasientene. Det er ganske
mange ME-pasienter som vil ha hjelp, sier Wilhelmsen.
For han er klar og tydelig på at holdninger og handlinger
påvirker livskvaliteten kraftig. Og holdninger og handlinger
kan du styre.
– Det meste her i livet kan man ikke gjøre noe med. Flaks
eller uflaks, liv, død, helse, sykdommer eller oljepriser for den
del. Det er ting vi ikke kan påvirke. Men hvordan vi forholder
oss til de tingene som treffer oss kan vi gjøre noe med. Mange
har ting i fortiden som påvirker dem i dag. Og man kan godt
prate om fortiden, men den er ikke lett å endre. Men man
kan endre holdningen til fortiden, sier Wilhelmsen.
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Samtaler ikke skjema
Wilhelmsen er en erfaren terapeut og jobber mye med å la
pasientene ta ansvar for eget liv og egne følelser. Han jobber
blant annet mye med hypokondri.
– Alle kognitive terapeuter gjør det på sin måte. Poenget er
å få pasienten til å tenke og reflektere rundt sine tankemåter
og holdninger. For å lykkes med dette bruker jeg mye samtaler, ikke skjemaer og andre verktøy. Hypokondri handler
eksempelvis om å ville kontrollere døden. Og det kan man
jo ikke. Løsningen er å få folk til å slutte å kontrollere døden
og å innse at det er noe man ikke styrer. Man må rett og slett
ville bli dødelig. Nå er det ikke så lett å styre sine tanker, men
man kan velge hvordan man forholder seg til dem. Det handler igjen om å bruke kreftene på ting du kan kontrollere og la
de andre tingene ligge, sier Wilhelmsen.
Først ute
Wilhelmsen holdt i begynnelsen av juni seminaret «Hvordan kan vi stimulere våre pasienter til å ta ansvar for sine
holdninger, følelser og adferd?» i regi av NFKT. Han innledet
dermed foreningens seminarrekke, der man skal tilby kortere
seminarer i aktuelle problemstillinger. Hensikten er å tilby
faglig påfyll.
– Det var er fin og erfaren gjeng som har vært ute i livet en
stund. Det ble en god dialog, ikke bare enveiskjøring. Det er
alltid kjekt å treffe andre fagfolk, og dette er et bra tiltak for
•
foreningen, sier Wilhelmsen. 

Fokuser på de tingene du kan kontrollere i livet, da
vil livskvaliteten øke, mener Ingvar Wilhelmsen.
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AV SJUR FRIMAND-ANDA

Åshild Tellefsen Håland er både
prosjektlederen og terapeuten i
terapifilmene.

NFKT PÅ
PLASS I OSLO

Abup med
terapifilmer

Endelig har NFKT fått på plass egne lokaler i Oslo.
Disse lokalene skal brukes til kursvirksomhet, fagseminarer, medlemskvelder samt være et sted der foreningens ulike undergrupper og utvalg kan treffes. Målet
er å etablere møteplasser og stimulere fagmiljøet.

Abup har fått filmet tre terapisesjoner med kognitiv terapi.
Edderkoppfobi, redsel for å være alene og redsel for bakterier
står på premiereplakaten. Filmene finner du også på kognitiv.no
– DET ER SKREVET veldig mye om
kognitiv terapi på nett og i bøker.
Men vi har savnet demonstrasjoner i
praksis, hvordan gjør man innenfor
de ulike angstlidelsene, hva er spesielt i behandlingen, sier prosjektleder
Åshild Tellefsen Håland, som også
er den terapeuten som demonstrerer terapi mot bakterieskrekk. Med
seg på laget har hun i tillegg Solfrid
Raknes med redsel for å være alene
og Leif Edward Ottesen med edderkoppfobi.
– Eksemplet med edderkoppfobi
er veldig bra, fordi det tydelig
demonstrerer at angsten går ned
ved eksponering. I tillegg behandles
fobien på en sesjon. Pasienten går
fra å være livredd til å faktisk kunne
ta på en edderkopp. Det er sterkt,
sier Håland. Selv har hun jobbet
mye med OCD, der bakteriefrykt er
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en av de vanligste tvangslidelsene.
– I tillegg er redsel for å være alene
og separasjonsangst veldig utbredt
hos unge, forteller Håland og fortsetter: Tanken er å vise noe av det sentrale i hvordan behandling foregår.
– Hvem er målgruppen?
– Den er egentlig ganske vid.
Både pasienter, pårørende og
terapeuter vil kunne ha nytte
av dette. Filmene er veldig
ferdighetsbaserte og går inn og
viser en liten del av en terapi.
For folk som sliter med disse
lidelsene, kan filmene også inspirere
til å forsøke å ta tak i tingene på
egen hånd. Andre kan se at terapi
ikke er så farlig og at det er noe
de bør prøve. Man får rett og slett
motivasjon til å søke mer hjelp og
at det faktisk finnes hjelp for min
lidelse, sier Håland.

Abup jobber med barn og unge og
da er det å ha et godt tilbud på nett
viktig. – Vi er opptatt av å være på
nett. Det er der vår målgruppe er.
Og hittil er responsen veldig god.
Flere tusen har sett videoene allerede, sier Håland. Planen er å fortsette
å lage slike filmer. Men det koster.
– Vi vil veldig gjerne få til flere, men
er avhengige av mer penger. Vi har
brukt profesjonelle filmfolk til dette,
og det er ikke billig, sier Håland.
– Hvordan var det
å jobbe med dette?
– Veldig gøy. Vi hadde med oss
noen av de beste terapeutene i
Norge. I tillegg er det meningsfullt
å spre det gode budskap ut til folk.
Jeg tror det er nyttig med slike
filmer, det gjør terapi til noe mye
mer konkret, sier Håland. 

LOKALENE LIGGER I PILESTREDET 75 C og ble oppusset for fem
år siden. De er godt tilpasset foreningens behov, med blant annet
tre grupperom. Lokalene vil også kunne gi inntekter ved utleie til
andre kursarrangører. NFKT har en profesjonell, dyktig og erfaren

kursavdeling, tilgang til mange gode forelesere og et godt markedsføringsapparat. Disse lokalene gjør det mulig å utnytte dette fullt ut.
Ønsket er å fylle lokalene med masse god faglig aktivitet.

Høstens seminarprogram er klart
•

NFKT HAR NÅ STARTET OPP en serie korte fagseminarer. Første seminar
med Ingvar Wilhelmsen ble en stor suksess med overveldende interesse. Faktisk var det mange som ikke fikk deltatt. Derfor er Wilhelmsen
igjen på programmet til høsten. I tillegg blir det seminarer om blant
annet sinnemestring, søvnproblemer, kognitiv terapi ved PTSD,

metakongnitiv terapi samt kognitiv terapi med traumatiserte barn og
unge. Foredragsholderne er alle blant de fremste i landet på sine områder. Foredragene arrangeres fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.
For mer informasjon sjekk nettsidene kognitiv.no
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STARTER

sinnemestringskurs
på Gjøvik

Familievernkontoret på Gjøvik starter til høsten opp sinnemestringskurs
for foreldre. Kurset baseres på Steinar Sundes materiale «Litt Sint».

– DET FINNES FLERE ulike
arbeidsmetoder der ute. Men Sundes modell viser seg helt enket å
virke. Modellen er veldig praktisk,
og som familieterapeuter fenget den
oss. Det er lett å få tak i når du har
erfaring som terapeut og det er heller
ikke så farlig og skremmende for
kursdeltakerne, sier familieterapeut
Susanne Blickfeld.
– Det er masse tabuer rundt sinne,
og mange vegrer seg for å ta kontakt.
Men dette skal være et sted der folk
kan få konkrete verktøy som gjør
dem i stand til å håndtere sitt sinne
på en bedre måte. Her trenger du
ikke brette ut hele livet ditt for å få
hjelp. Med Sundes modell blir disse
samtalene så ufarliggjort som det er
mulig, sier Kirsten Bakke, leder for
familievernkontoret i Gjøvik.

Susanne Blickfeldt (t.v.) og Kirsten Bakke fra Familievernkontoret i Gjøvik
har fått god respons på sitt sinnemestringskurs. De tror behovet er stort.
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– At man av og til blir litt for sint
er noe de fleste kan føle litt på.
Man ønsker å fremstå annerledes
overfor barn, kjæreste og omgivelsene

generelt. Men man vet ikke helt
hvordan man skal få det til. Da
trenger man rett og slett litt hjelp til
å komme inn i et annet spor, og å få
noen gode redskaper, sier Blickfelt.
Psykolog Steinar Sunde i Bufetat
har utviklet et eget opplegg for
sinnemestring for foreldre.
Opplegget er basert på kognitiv
terapi. Sunde har også vært rundt
på familievernkontorene i landet
og undervist i bruk av materialet.
Det er dette som ligger til grunn for
arbeidet på Gjøvik familievernkontor.
Gruppejobbing
Så til høsten er de i gang. Da starter
familievernkontoret opp sinnemestringskurset.
– Vi setter opp grupper. Folk får
jobbe med problemstillingen ut fra
sine egne liv og egne sinnehistoriser.
Ved å knytte egne og andres historier
sammen kan man hjelpe hverandre.
Det er veldig praktisk jobbing, med

lite teori. Å finne gode løsninger blir
viktigere enn å se på sinnehistorien.
Folk skal også få hjemmeoppgaver,
der de skal forsøke å håndtere sinnet
på en ny måte, alt basert på Sundes
sinnemestringsmodell. Det handler
om å få inn andre tanker når man
blir sint og å få kontroll over situasjonene der slike reaksjoner oppstår.
Det handler om å skape andre tankemønstre. Det blir nesten som en
omprogrammering, sier Blickfeldt,
som er med å utvikle kursene.
Oppland Arbeiderblad hadde en
artikkel om opplegget i vår, og det
er allerede flere påmeldte. Første
kurs settes opp i september.
– Ser dere mye sinneproblematikk?
– Ja, definitivt. Mange sliter med at
de mister kontrollen og reagerer slik
at barn og unge blir redde. De fleste
angrer veldig og sliter mye med skam.
I tillegg er det gjerne flere ting på
spill når de kommer til oss. Det kan
være samlivsbrudd, barnevern og

lignende som spøker i bakgrunnen,
sier Bakke.
Individuell behandling
På familievernkontoret har de
allerede brukt Sundes sinnemestringsmetode i individuell jobbing.
Og det er dette som har inspirert
dem til å utvide opplegget.
– Med denne modellen får folk
konkrete verktøy og raske resultater.
Det gir mestringsfølelse, noe som
igjen forsterker endringene positivt.
Det er faktisk slående hvor effektivt
dette er, sier Blickfeldt.
– Vi håper dette kan utvikles til
en modell som også andre familievernkontor kan ta i bruk. Det er
en ganske enkel gruppemodell
som kan implementeres uten alt
for mye ressursbruk, sier Bakken. 

•
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Topp traume-

WORKSHOP

I høst arrangerer Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) to spennende traumeworkshops.
Dr. Leo Wolmer har utviklet et totimers intervensjonsprogram for bruk ved hendelser
der det er svært mange traumatiserte som trenger hjelp. I tillegg blir det et kurs
i hvordan man skal bygge psykologisk motstandsdyktighet blant barn og unge.
– WOLMERS METODE er utviklet
i Midtøsten, der traumer dessverre er
veldig vanlige. I dag brukes metoden
både på palestinsk og israelsk side.
IRTE (Umiddelbar Restrukturering
av Traumatiske Hendelser) handler
om umiddelbar restrukturering av
traumatiske hendelser. De utsatte
gjenoppliver hendelsene og har ofte
flashbacks. I tillegg er det en god del
sinne og skam i det følelsesmessige
apparatet, forteller kursansvarlig Tore
Aune.
Klassiske debrifingen, eller oppsummeringsintervensjonen, er blitt
kritisert for mangelende effekt i å
redusere psykologiske symptomer
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etter sterke opplevelser. IRTE er en
ny intervensjonsmetode spesielt rettet
mot personer som opplever traumatiske hendelser. Metoden er svært
rask. Over to timer går man gjennom
sju komponenter som alle bidrar til
bearbeiding og restrukturering av
traumatiske erfaringer og hendelser.
– Metoden tar utgangspunkt i kognitiv
terapi, der det handler om visualisering og å ta kontroll over forestillingsbildene som for mange oppleves som
ukontrollerbare, sier Aune.
Wolmer er kjent som en dyktig kliniker og brukte sin metode blant annet
etter jordskjelvet i Tyrkia i 1999 hvor

300 000 døde. Metoden ble også brukt
etter 9. september-terroren i New
York.
Høstens workshop er svært praktisk
rettet, der deltakerne får lære seg og
praktisere teknikkene. Målgruppen
er terapeuter som jobber innenfor
traumefeltet. Men metoden kan også
brukes i tradisjonelle behandlingsløp.
– Dette er en veldig spennende
metode og vi er veldig glad over å ha
fått Wolmer hit. Det skjer mye på traumeområdet i Midtøsten og arbeidet er
veldig klinisk orientert, sier Aune.
Styrke de yngre
Svært mange barn og unge opplever
traumatiske hendelser. I tillegg opplever mange stress ved å takle hverdagens utfordringer. Samtidig blir verden
stadig mer internasjonal og barn blir i
dag eksponert for mye mer enn før.
– De unge trenger rett og slett å bygge
en sterkere psykologisk motstands-

kraft, sier Aune. Derfor arrangerer
HINT et seminar innen forebyggingsprogrammet SRP (School Resilience
Program). Hovedmålet er å forberede
og immunisere barn fra barnehage
til ungdom i den videregående skole
til bedre å være i stand til å takle
daglige stressfaktorer og traumatiske
opplevelser.
Kursleder er Daniel Hamiel, psykolog,
forsker og veileder i klinisk og medisinsk psykologi. Han er regnet som
en av de beste i verden på området.
SRP-programmet har vist seg å ha god
effekt, og det reduserer muligheten for
å utvikle post-traumatisk angst, mareritt, engstelighet, skole- og søvnvansker
med opptil 50 prosent.
– Fordelen med programmet er at en
benytter barnehage- og skolepersonell til å hjelpe barna til bedre å takle
stressfulle situasjoner og hendelser.
Programmet forenkler og tar i bruk
kliniske behandlingsprinsipper og integrerer affektive, fysiologiske og kognitivterapeutiske metoder for å skape
bedre oppmerksomhetsfokus og bedre
evne til selvregulering, sier Aune.
Kurset er praktisk rettet og går over tre
dager. Målgruppen er førskolelærere,
lærere, rådgivere, PPT og alle som
arbeider med forebygging i skolen.
– Dette er fremtidens tilnærming til
barn og unge. Her har man et program
som både er forebyggende og som har
behandlingseffekt. Programmet er laget
slik at de som jobber tettes med ungene
kan bruke en del av disse teknikkene,
sier Aune. 
•

HINT har mange spennende
tilbud innen traumefeltet
i høst. Felles er at mye av
metodikken er utviklet i
Midtøsten. Tore Aune er
glad over å ha fått hit
to dyktige fagfolk
på området.
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Mange tenker for mye
Et klart fellestrekk for de fleste psykiske lidelser er overdreven negativ tenkning. Mange bruker
mye tid på grublinger og bekymringer. De tenker rett og slett for mye. Denne grublingen blir
fort et problem i seg selv og ikke en måte å finne løsningen på, sier Sverre Urnes Johnson,
leder i Norsk Forening for Metakognitiv Terapi som er en assosiert forening til NFKT.

Til høsten blir det fagseminar
med Sverre Urnes Johnson
for dem som vil vite mer om
metakognitiv terapi.

JOHNSON ER UTDANNET PSYKOLOG. Han er for tiden
ansatt som Ph.d-kandiat ved Universitetet i Oslo og Modum
Bad i «Prosjekt dobbeltkompetanse». Johnson har ansvar for
en randomisert kontrollert studie som sammenligner effekten
av henholdsvis metakognitiv terapi (MKT) og kognitiv atferdsterapi (KAT) ved behandling av sammensatte angstlidelser.
Til høsten skal han holde introduksjonsseminar om MTK i
regi av NFKT, både i Oslo og Stavanger.
– Det blir en kort teoretisk innføring av det teoretiske grunnlaget til modellen. I tillegg til mange kliniske anekdoter som
viser hvorfor MKT er godt egnet ved høy grad av grubling
og bekymring. Det blir også rollespill på sentrale elementer i
MTK, sier Urnes Johnson.
Metakognitiv terapi er en relativt ny terapiform utviklet av
Adrian Wells. Metoden har vist svært lovende resultater ved
behandling av en rekke psykiske lidelser. I motsetning til
andre terapiformer, fokuserer ikke metakognitiv terapi på
innhold i kognisjoner, men på pasientens tankestil.
Fokuset rettes mot grubling og bekymring, trusselmonitorering og uhensiktsmessige mestringsstrategier og bakenforliggende metakognisjoner, også kalt kognitivt oppmerksomhetssyndrom (KOS).
– For veldig mange pasienter oppleves grublingene og bekymringsprosessene som et stort problem, og de er redd for
at det kan gjøre dem syke og opplever at de ikke har noen
mulighet til å legge bort tankene sine. Det å være redd for at
tankeprosessene og at de er ukontrollerbare, er eksempler på
negative metakognisjoner om henholdsvis fare og kontroll.
Samtidig vil også mange også kunne beskrive at tenkning i
form av bekymring og grubling kan ha noen fordeler knyttet
med seg, eksempelvis i form av hvis jeg analyserer dette
så finner jeg svar, noe som er et eksempel på en postiv
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«Det å skille følelser fra
strategier som grubling
og bekymring er
første skritt»

SVERRE URNES JOHNSON

metaantagelse om å gruble. For pasienten eksemplifiserer de
negative og positive metakognisjonene dermed en klassisk
ambivalens mellom holde fast på gamle kontra nye strategier,
noe som blir tydeliggjort i en metakognitiv behandling, sier
Johnson.
En behandling med metakognitiv terapi begynner som i
kognitiv atferdsterapi med en kasusformulering som fanger
opp pasientens unike prosesser og metakognisjoner. Ofte er
pasientene ikke en gang bevisst på at de grubler og bekymrer
seg. Isteden beskriver de seg som nedstemte og slitne.
Det å skille følelser fra strategier som grubling og bekymring
er første skritt, sier Urnes Johnson. Deretter vil behandlingen
i hovedsak om handle om å hjelpe pasienten til å fjerne KOS
og forsøke å erstatte det med andre responser. Men for å gjøre
det, må pasientens metaantagelser utfordres, eksempelvis
oppfattelsen av at disse prosessene er ukontrollerbare.
– Mange trenger å få se at de faktisk har et valg med tanke på
grubling og bekymring, og ved å vise dette i terapien så generes det håp om endring for pasienten. I prinsippet handler
behandlingen om å endre sin egen respons på indre triggere,
sier Urnes Johnson.
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NOEN AV HØYDEPUNKTENE ER:
Malik Badri er klinisk psykolog og professor, leder for Department
of Psychology i det internasjonale islamske universitetet I Malaysia.
Han har ledet oppbygningen av et psykologisk fakultet ved Omdurman Universitetet i Sudan, og har i en årrekke vært leder for en internasjonal forening for muslimske psykoterapeuter. Han har jobbet for
UNESCO og WHO, og er spesielt opptatt av anvendelse av kognitiv
terapi for muslimer.
Frank Dattilio er klinisk psykolog, og arbeider ved Harvard Medical
School, og ved University of Pennsylvania School of Medicine, med
hovedområder innen kognitiv par- og familieterapi, samt rettspsykologi. Dattilio er involvert i flere forskningsprosjekter, og han har fått
en rekke utmerkelser for fremragende faglig virksomhet, herunder
forfatterskap av mer enn 280 fagpublikasjoner og 19 bøker innen
sine fagfelt.
Lynne Henderson er klinisk psykolog og professor ved Shyness
Institute i Berkely, USA. Hun er også grunnlegger og leder av
Social Fitness Center. Hun har skrevet og jobbet for anvendelse
av sosialpsykologisk forskning og en kognitiv modell i arbeidsliv
og helsevesen. Hennes selvhjelpsbok «Å bekjempe sjenanse med
selvmedfølelse» er nylig oversatt til norsk.

MALIK BADRI

Konferansen går av stabelen på Scandic Oslo
Airport. Konferansen består av en kombinasjon
av plenumsforelesninger og workshops
deltakerne kan velge ut fra egne interesser.

FRANK DATTILIO

Mye spennende i inspirasjonskonferansen

LYNNE HENDERSON

ANSVARLIG UTGIVER: Norsk Forening for Kognitiv Terapi · Helgelandsmoen Næringspark · 3512 Hønefoss · Tlf. 90 54 37 54 · DESIGN: futuria.no · TRYKK: palerud.no

Sett av 5. til 6. november. Da går årets
inspirasjonskonferanse av stabel. NFKT har
fått tak i både nasjonale og internasjonale
toppnavn innen en rekke spennende områder.

OM KOGNITIV
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 post@kongnitiv.no

www.kognitiv.no

