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Mål for utdanningen 

Utdanningen skal utvikle deltakerens kompetanse med utgangspunkt i hele 
bredden av de behandlingsoppgaver som møter en kognitiv terapeut i psykisk 
helsevern. Det videregående seminaret bygger på Trinn 1, en videreutdanning i 
grunnleggende prinsipper og praktisk anvendelse av kognitiv terapi. 
Utøvelse av kognitiv terapi involverer fem kompetanseområder som en tilstreber 
at kandidaten skal kunne etter endt utdanning  

Målgruppe 

Videreutdanningen er rettet mot helsepersonell som har fullført trinn 1 (eller 
tilsvarende som er godkjent av NFKT) som ønsker videre kompetanse i kognitiv 
terapi og utvidet kompetanse i forhold til jobbfokusert kognitiv terapi og 
behandling av søvnproblemer, psykoser, personlighetsforstyrrelser og rus- og 
avhengighetsproblemer. 

Omfang 

Utdanningen omfatter 142 timer totalt og strekker seg over to semestre. Det er 80 
timer undervisning, 30 timer veiledning i smågrupper og 32 timer 
ferdighetstrening 
Det veksles mellom forelesninger, gruppearbeid, videodemonstrasjoner, 
ferdighetstrening, rollespill, summegrupper, plenumsdiskusjoner og fremlegg av 
egne terapier.  
Undervisningen tar for seg jobbfokusert kognitiv terapi og spesialområder som 
kognitiv terapi ved personlighetsforstyrrelser, søvnproblemer, psykoser og rus- og 
avhengighetsproblemer. 
I undervisning og ferdighetstrening legges det stor vekt på egenaktivitet. 
Deltakerne må være engasjert i pasientarbeid og følge behandling av minst to 
pasienter over tid mens utdanningen pågår. 
Alle deltakere skal delta i kollegaveiledning per telefon eller Skype. 

Pris 

Kr 8000 per semester, totalt kr 16 000. I tillegg kommer veiledningsutgifter på  
ca kr 9000 som betales direkte til veileder. Deltakeren skal også dekke eventuelle 
reiseutgifter for veileder i forbindelse med veiledningen.  
Kursavgiften indeksreguleres 1. januar. 
 

Godkjenning 

Godkjent kursbevis fra NFKT forutsetter minst 90 % deltakelse på 
undervisningsdagene og 100 % deltakelse på veiledning og ferdighetstrening samt 
bestått avsluttende eksamen. Fraværslister vil bli ført. Alle arbeidskrav må være 
gjennomført og godkjent. 
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Skriftlig eksamen går over to timer. Fremmedspråklige og personer med lese- og 
skrivevansker kan få tre timer. Eksamen består av fire oppgaver som skal 
besvares. Dersom kandidaten ikke består eksamen første gang, får man mulighet 
til å gå opp til ny eksamen en gang til.  
 

Undervisningssamlingene 

Undervisningssamlingene omfatter totalt 80 timer à 45 minutter. Innholdet veksler 
mellom forelesninger, kliniske demonstrasjoner og egenaktivitet 
Brukerperspektivet er representert gjennom forelesning basert på brukererfaringer. 
Det anbefales at en danner kollokviegrupper for litteraturgjennomgang, 
ferdighetstrening og rollespill mellom samlingene. 

Veiledning 

Veiledningen består av 30 timer gruppeveiledning (4–5 personer per gruppe). 
Kandidatene må ta opp terapitimer på video eller lydbånd, som sendes 
rekommandert til veileder på forhånd. Det må være minst tre video- eller 
lydbåndfremlegg som skal evalueres av veileder. 
Gruppeveiledningen vil som regel gå over hele dager, og det er opp til veileder å 
organisere dette. 

Ferdighetstrening 

Det er fire dager, totalt 32 timer med ferdighetstrening, der man skal trene på 
praktiske ferdigheter i utøvelse av kognitiv terapi. Veileder demonstrerer først og 
så praktiseres det samme i rollespill i grupper på to, med en terapeut og en 
pasient. Noen ganger kan det være tre i gruppen hvor den tredje skal være 
observatør og gi tilbakemelding på terapeutferdigheter. Rollene byttes slik at alle 
får trening i å være terapeut. 

Kollegaveiledning 

Kollegaveiledningen foregår to og to. Dette innebærer at man har en å lære 
sammen med, og bidrar til økt motivasjon og bedre læring. I løpet av 
utdanningsperioden skal man ha i alt ti veiledningsøkter á 50 minutter. Man kan 
møtes hvis reiseavstander tillater, eller det kan foregå på Skype eller telefon. 
Kollegaveiledningen skal dokumenteres i form av en enkel loggføring. 

Kriterier for deltakelse 

Man må ha fullført Trinn 1 med bestått eksamen i regi av NFKT. Det kreves også 
at man har bachelorgrad i helse- og sosialfag, og er i en arbeidssituasjon som 
omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid.  
En bachelor eller master i psykologi er ikke kvalifiserende.  
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Utdanningsprogram 

Samling 1 

Dag 1: Introduksjon til utdanningen ved kursleder 

Fordypning av grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi rettet mot angst og 
depresjon. 

Dag 2: Ferdighetstrening 

Dag 3: Jobbfokusert kognitiv terapi 

§ Bakgrunnsdata, tall og statistikk: psykisk helse, arbeidsliv og sykefravær/uføre 

§ Hvordan påvirker arbeid psykisk helse 

§ Effekten av kognitiv terapi på jobbdeltakelse 

§ Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i arbeidslivet 

§ Bevisstgjøring av holdninger til arbeidsliv, sykmelding og psykiske plager 

§ Om velferdsordninger og arbeidsdeltakelse 

§ Jobbrettet kognitiv terapi for de vanlige psykiske helseplager 

§ Kartlegging av hindre for arbeidsdeltakelse og målformulering 

§ Bruk av den kognitive modellen på angst og depresjon 

§ Bruk av den kognitive modellen for vanlige psykologiske hindre for 
arbeidsdeltakelse 

§ Psykoedukasjon om jobb og psykisk helse 

§ Bruk av jobb som arena for adferdseksperimenter og eksponering 

Samling 2 

Dag 1 og dag 2: Kognitiv terapi ved personlighetsforstyrrelser 

§ Personlighetsforstyrrelser: historikk og diagnostikk 

§ Den kognitive tilnærming 

§ Grunnleggende leveregler ved ulike personlighetsforstyrrelser 

§ Skjemabegrepet i kognitiv terapi 

§ Kasusformulering ut fra den kognitive – interpersonlige modellen 

§ Bruk av «Det kognitive kasusformuleringsdiagrammet» (J. Beck) 

§ Endring i grunnleggende leveregler 
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§ Strategier for vedlikehold av endring 

§ Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse – Hovedtrekk i dialektisk atferdsterapi 
og skjematerapi 

§ Behandlingsallianse og relasjonsutvikling 

§ Problemer i den terapeutiske allianse 

Dag 3: Ferdighetstrening 

Samling 3 

Dag 1 og dag 2: Kognitiv terapi ved psykoser 

§ Dokumentasjon av effekt og begrensninger i bruk av kognitiv terapi ved psykose 

§ Etiske retningslinjer og hvordan en kan sette tilfredsstillende mål for endring av 
vrangforestillinger, hørselshallusinasjoner og tankeforstyrrelser 

§ Utredning av pasienter med psykose, gjennomgang av varselsignaler 

§ Kartleggingsverktøy 

§ Etablering av terapeutisk allianse, sosialisering til behandling, psykoedukasjon og 
normalisering 

§ Strukturering av samtalene 

§ Individuell tilrettelegging og bruk av kasusformulering 

§ Utforsking av tenkemåter, bruk av problemliste, problemløsning 

§ Realitetstesting og bruk av atferdseksperimenter 

§ Arbeid med vrangforestillinger, hørselshallusinasjoner og tankeforstyrrelser 

§ Veiledet selvhjelp og tilbakefallsforebygging 

Dag 3: Ferdighetstrening 

Samling 4 

Dag 1 og dag 2: Kognitiv terapi ved søvnproblemer 

Samling 5 

Dag 1 og dag 2: Kognitiv terapi ved misbruk av avhengighet av rusmidler 

§ ICD-10 diagnostikk, variasjon i rusmiddelproblematikk 

§ Kognitiv forståelse av utvikling av rus- og avhengighetsproblemer 

o Årsaksfaktorer 

o Opprettholdende faktorer 
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§ Kasusformulering i kognitiv terapi ved rus- og avhengighetsproblemer 

§ Bruk av kartleggingsverktøy som Audit og Dudit 

§ Endringsarbeid:  

§ Motivasjon – Forpliktende beslutningstaking – Gjennomføring av endring 

o Kjennetegn, kognitiv forståelse, intervensjoner, behandlers stil. 

§ Problemformuleringer og målsettingsarbeid 

§ Samarbeid, relasjon- og alliansebygging 

§ Bruk av kognitiv diamant i arbeid med rusmiddelproblematikk 

§ Becks modell for rusmiddelproblematikk 

§ Marlatt og Gordons modell for rusmiddelproblematikk 

§ Arbeid med triggere for rusmiddelbruk: Situasjoner, negative følelser, 
rusmiddelrelaterte tanker og russug 

o Kognitive teknikker 

o Atferdsmessige teknikker 

§ Vedlikeholdsarbeid og tilbakefallsforebygging 

§ Prinsipper for integrert behandling ved alvorlige og sammensatte 
rusmiddelproblemer og  -avhengighet  

§ Komorbiditet med andre psykiske lidelser – Utfordringer og behandlingsmessige 
implikasjoner 

Dag 3: Ferdighetstrening 

 

Siste samling – 1 dag 

Evaluering og to timers skriftlig eksamen 
 
 

Pensum 

Jobbfokusert kognitiv terapi 

Berge, T. & Falkum, E. (2013). Se mulighetene. Arbeidsliv og psykisk helse: 
Gyldendal Akademisk. Kapittel 2, 9, 10, 11, 14.  
 
Berge, T., Gjengedal, R.G.H. & Hannisdal, M. (2015). Kapittel 28 i T. Berge & 
A. Repål (red.), Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. 
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Behandling av personlighetsforstyrrelser 

Hans, N. (2015). Personlighetsforstyrrelser. Kapittel 15 i T. Berge & A. Repål 
(red.), Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. 
 
Beck, A. T., Freeman, A., Davis, D. D. & Ass. (2015). Cognitive therapy of 
personality disorders. New York: Guilford Press, med følgende deler: Part 1: 
Theory, research and clinical method (s. 3–155), kapittel 8 Dependent personality 
disorders (s. 155–173), kapittel 9 Avoidant personality disorders (s. 174–223), 
kapittel 11 Depressive personality disorder (s. 115–137), kapittel 17 Borderline 
personality disorders (s. 366–392). 
  

Behandling av psykoser  

Repål, A., Kråkvik, B., Grande, M. & Røssberg, J.I. (2015). Kognitiv terapi ved 
psykoselidelser. Kapittel 17 i T. Berge & A. Repål (red.), Håndbok i kognitiv 
terapi (2. utg.). Oslo. Gyldendal Akademisk. 
Kingdon, D. K. & Turkington, D. (2007). Kognitiv terapi ved schizofreni. Oslo: 
Universitetsforlaget. 

Søvnproblemer 

Berge, T. & Pallesen, S. (2015). Søvnproblemer. Kapittel 21 i T. Berge & A. 
Repål (red.), Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.). Oslo. Gyldendal Akademisk. 
Perlis, M. L. & Junquist, C. (2008). Cognitive Behavioral treatment of insomnia. 
A session by session guide: Springer. 

Behandling av rusavhengighet og rusmisbruk 

Mitcheson, L., Maslin, J., Meynen, T., Morrison, T., Hill, R. & Wanigaratne, S. 
(2010). Applied cognitive and behavioural approaches to the treatment of 
addiction: A practical treatment guide. Chichester, United Kingdom: John Wiley. 
 
Prescott, P. (2015). Kognitiv terapi for rusmiddelproblemer. Kapittel 18 i T. 
Berge & A. Repål (red.), Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.). Oslo:  Gyldendal 
Akademisk. 
 
Gråwe, R.W. & Hagen, R. (2015). Kognitiv terapi for rusmiddelproblemer. 
Kapittel 19 i T. Berge & A. Repål (red.), Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.). Oslo: 
Gyldendal Akademisk. 

Generelt 

Hoffman, S.G., Asnaani, A., Imke, J.J., Vonk, M.A., Sawyer, A. T. & Fang, A. 
(2012). The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. 
Cognitive Therapy and Research, 36(5), 427–440. 21s  
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Momentliste 

Jobbfokusert kognitiv terapi 

1. Hva som øker og minsker sjansene for å komme tilbake i jobb eller beholde jobb ved 
psykiske helseproblemer 

2. Fordeler og ulemper ved gradert versus full sykmelding ved depresjon og 
angstlidelser 

3. Negative jobbtanker, holdninger og strategier hos pasienter med depresjon eller 
angstlidelser som kan hindre tilbakevending til arbeid 

4. Tidlige tiltak for å redusere langvarig sykefravær 

5. Sentrale elementer i jobbfokusert kognitiv terapi 

Behandling av personlighetsforstyrrelser 

1. Personlighetsforstyrrelser: historikk og diagnostikk 

2. Den kognitive tilnærming 

3. Grunnleggende leveregler ved ulike personlighetsforstyrrelser 

4. Skjemabegrepet i kognitiv terapi 

5. Kasusformulering ut fra den kognitive – interpersonlige modellen 

6. Bruk av «Det kognitive kasusformuleringsdiagrammet» (J. Beck) 

7. Endring i grunnleggende leveregler 

8. Strategier for vedlikehold av endring 

9. Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse – Hovedtrekk i dialektisk atferdsterapi 
og skjematerapi 

10. Behandlingsallianse og relasjonsutvikling 

11. Problemer i den terapeutiske allianse 

 

Behandling av psykoser 

1. Hvordan en kan sosialisere en person med psykoselidelse til kognitiv terapi, og etiske 
betraktninger rundt valg av mål for endring av vrangforestillinger og hallusinasjoner 

2. Hvordan en kan kartlegge, utfordre og endre vrangforestillinger 

3. Hvordan kartlegge, utfordre og modifisere hørselshallusinasjoner 

4. Hvordan en kan bruke kasusformulering i behandling av en person med 
vrangforestillinger 

5. Hvordan en kan bruke kasusformulering i behandling av en person med 
hørselshallusinasjoner 
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6. Tilbakefallsforebygging hos en person med psykoselidelse 

Søvnproblemer (insomni) 

1. Den kognitive atferdsterapeutiske forståelsen av utvikling og opprettholdelse av 
søvnproblemer 

2. Diagnostikk og differensialdiagnostikk ved søvnproblemer; andre søvnsykdommer 

3. Kartlegging av søvnproblemer; bruk av søvnlogg 

4. Bruk av metodene søvnhygiene, stimuluskontroll og søvnrestriksjon 

5. Metoder for endring av holdninger til søvn og konsekvenser av søvntap 

Behandling av rusavhengighet og rusmiddelproblemer 

§ ICD-10 diagnostikk, variasjon i rusmiddelproblematikk 

§ Kognitiv forståelse av utvikling av rus- og avhengighetsproblemer 

o Årsaksfaktorer 

o Opprettholdende faktorer 

§ Kasusformulering i kognitiv terapi ved rus- og avhengighetsproblemer 

§ Bruk av kartleggingsverktøy som Audit og Dudit 

§ Endringsarbeid:  

§ Motivasjon – Forpliktende beslutningstaking – Gjennomføring av endring 

o Kjennetegn, kognitiv forståelse, intervensjoner, behandlers stil. 

§ Problemformuleringer og målsettingsarbeid 

§ Samarbeid, relasjon- og alliansebygging 

§ Bruk av kognitiv diamant i arbeid med rusmiddelproblematikk 

§ Becks modell for rusmiddelproblematikk 

§ Marlatt og Gordons modell for rusmiddelproblematikk 

§ Arbeid med triggere for rusmiddelbruk: Situasjoner, negative følelser, 
rusmiddelrelaterte tanker og russug 

o Kognitive teknikker 

o Atferdsmessige teknikker 

§ Vedlikeholdsarbeid og tilbakefallsforebygging 

§ Prinsipper for integrert behandling ved alvorlige og sammensatte 
rusmiddelproblemer og  -avhengighet  

§ Komorbiditet med andre psykiske lidelser – Utfordringer og behandlingsmessige 
implikasjoner 

 
 
 


