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Herrer med lang kognitiv erfaring
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Peer H. Staff og Erling Brubakk var foregangsfigurer for utdanningen Kognitiv terapi i fysikalsk medisin og
rehabilitering. Nå gir herrene, med tilsammen 100 års erfaring som leger, roret videre. LES MER PÅ SIDE 6
FOND MED MULIGHETER TIL STØTTE

BRUK DE NYE NETTSIDENE

Gjennom sitt «Fond for fagutvikling» bidrar NFKT til utvikling og formidling av kognitiv terapi som fag i Norge. Er du medlem i NFKT og holder
på med et egnet prosjekt, kan du sende en søknad om støtte. SIDE 3

Sjekk ut de nye nettsidene til NFKT. Her er
det mye nyttig å hente både for terapeuter,
pasienter og andre interesserte. SIDE 12
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Fagutvikling
og formidling

Rett fra kilden
Kilden i dette tilfellet er personer
som har stiftet bekjentskap med
kognitiv terapi gjennom å være
pasient, og det er nettopp disse
NFKT har tatt inn som erfaringsformidlere i sine utdanninger.
— Vi så behovet for å få med oss
erfaringsformidlere som et bidrag
til å bedre utdannelsen for helsepersonell, sier Knut Stubben fra Mental
Helse som også sitter i NFKT sitt
styre. Sammen med Arne Repål,
også fra NFKT, har han holdt i
prosjektet som har mottatt støtte fra
ExtraStiftelsen. — Dette er en metode
for å sikre brukerens mulighet til å
påvirke egen behandling, og til å minske stigma rundt det å være pasient.
Opplæring
Teamet begynte med å sende ut en
forespørsel til foreningens medlem-
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mer om de hadde pasienter som
passet til en sånn oppgave, og ut
fra responsen ble det plukket ut en
gruppe aktuelle erfaringsformidlere.

tilgjengelig
for kursledere
og andre som
måtte ha interesse.

Nå er det ikke sånn at det å ha
erfaring som pasient gjør at man
automatisk er kvalifisert for å bidra
i utdanningen av helsepersonell,
man må også lære seg å formidle.
For å få dette på plass gikk de utvalgte
brukerne gjennom to samlinger der
rollen som erfaringsformidler samt
oppgaven man sto overfor ble gjennomgått. I tillegg laget Arne Repål
en håndbok i erfaringsformidling.
Her kan deltakerne og kursledere
som skal bruke erfaringsformidlere
i utdanningen, lese om hva brukerpåvirkning er, hvorfor det er viktig,
hvordan bruke det og så videre.
Boken blir etter hvert lagt ut på
nettsiden til NFKT sånn at den blir

Knut Stubben forteller at opplegget
nå er en del av alle utdanningene
til NFKT. — Vi er ikke helt i mål
med form og fasong enda, men vi
ser allerede at det har gitt en verdi
i utdanningssituasjonen å få direkte
tilbakemelding fra brukerne på
denne måten.
Stor interesse
En av de som nå er operativ erfaringsformidler er Grethe Danielsen. Hun
ble spurt om å være med på prosjektet, og takket ja fordi hun ønsket å
formidle hvor viktig kognitiv terapi
kan være for en pasient, og hvor mye
pasientene selv kan bidra om de blir
møtt på den riktige måten.
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Man kan utdanne seg alt man vil, men hvordan behandlingssituasjonen oppleves
for en pasient kan man ikke lese seg til. Det må man få rett fra kilden selv.

Knut Stubben fra Mental Helse er
en av to som holder i tømmene på
prosjektet med Erfaringsformidlere.

— Det gir meg mye å få fortalt om
hvordan situasjonen oppfattes fra
pasientens side, og det føles godt
at tilhørerne er så tydelig åpne og
interessert i å lære, sier Danielsen som
selv ikke hadde noen erfaring med å
snakke for et publikum før hun ble
med på prosjektet. — Ja, det var litt
skummelt til å begynne med, men nå
har jeg innsett at det er jeg som har
fasiten, så sånn sett kan jeg jo ikke si
noe galt, smiler den positive damen.

•

Gjennom sitt Fond for fagutvikling bidrar NFKT til utvikling og formidling av Kognitiv terapi som fag i Norge.
Jan Otterdal, leder for Fondsutvalget, forteller at medlemmer av NFKT kan søke
om å få inntil 40 000 kroner i støtte til et prosjekt som bidrar til videreutvikling av
relevante teorier, modeller og metoder, og formidlingen av disse. Gjennomførbarhet,
relevans og mulig verdi for andre, enten disse er NFKT-medlemmer, klienter, fagfolk
eller allmennheten, blir tillagt vekt i tildelingen. I tillegg til en god søknad vil styret i
etterkant kreve rapport om resultatet av prosjektet og bruken av midlene fra de som
har mottatt støtte fra fondet.
MANGE SPENNENDE PROSJEKTER
Siden fondets opprettelse i 2013 har Otterdal, sammen med de 4 andre utvalgsmedlemmene, så langt delt ut 480 000 kroner til gode og spennende prosjekter.
Blant dem finner vi bøker, apper, video, forsknings- og fagutviklingsprosjekt og
selvhjelpsmateriale/-litteratur.
— Vi har fått inn mellom 10 og 15 spennende søknader hver gang. Det er ikke lett å
velge ut bare noen få, men sammen klarer vi å diskutere oss fram til verdige vinnere,
forteller Otterdal. — Det er viktig for oss å dele ut midler til noen som har en god og
realistisk plan; vi må kunne ha tiltro til at søkeren klarer å gjennomføre prosjektet.
Noen får alt de ber om, og noen blir tilkjent en delfinansiering.
FINN UT OM DU KAN SØKE!

»
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Er du medlem i NFKT og holder på med et prosjekt som kombinerer
fagutvikling med formidling? Det være seg artikler, bøker, kurs, film,
eller materiell til bruk i terapi, veiledet selvhjelp eller undervisning,
da kan du sende en søknad om støtte.

Neste søknadsfrist er 1. oktober 2016,
og søknaden må inneholde følgende:


Presentasjon av søker med opplysninger om arbeidssted
og eventuelle tidligere relevante faglige bidrag



En beskrivelse av prosjektets faglige innhold



Redegjørelse for det faglige innholdets tilknytning til en kognitiv
atferdsterapeutisk tilnærming til behandling eller veiledet selvhjelp



Redegjørelse for relevans for andre



Praktisk og tidsmessig plan for gjennomføring



FOTO: LENE FINNERUD

Kan du søke?
Ny informasjonsmedarbeider
NFKT har ansatt Aina Skoland
som ny informasjonsmedarbeider
i 40 prosent stilling.
Aina bor i Asker, og jobber ellers som frilans
skribent. Hennes hovedoppgave i NFKT vil
være å skrive nyhetsbrevet Kognitiv med fire
utgivelser i året, så om du har tips til ting som
skjer på kognitivfeltet rundt om i landet er det
fint om du kontakter henne.
Send en e-post eller ring:
ainaskoland@hotmail.com
Tlf: 934 84 860

Budsjett og ønsket beløp

SEN D SØKNADEN TIL:

Jan Otterdal
er leder for
Fondsutvalget
i NFKT.
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NFKT ved administrativ leder Lene Finnerud
E-POST: post@kognitiv.no

Living beyond your pain
Gjennom ACT, Acceptance and Commitment Therapy, lærer JoAnne Dahl pasienter med
langvarige plager å akseptere smerten og løfte blikket mot å leve det livet de ønsker.
JoAnne Dahl er en internasjonalt
anerkjent ACT-terapeut og er til
daglig professor ved psykologisk
institutt ved Universitetet i Uppsala,
Sverige. Hun er opprinnelig fra USA,
men har bodd i Sverige i 45 år, og
har flere bøker og fagartikler bak seg.
Dahl holder jevnlig workshops om
ACT i Europa og USA, og i februar
var det Oslo sin tur da NFKT inviterte
til to-dagers seminar om smertemestring.
Hva er smerte?
— Smerte og sorg er veldig nært
hverandre i hjernen, forklarer Dahl.
— De er begge kraftfulle signaler om
ubehag. Redselen man føler i sammenheng med dette ubehaget er en
stor del av smerteopplevelsen. Fjerner
du denne følelsen blir den totale belastningen mindre. Når du blir kjent
med smerten, og blir bevisst på hva
som påvirker den, blir du heller ikke
så redd. ACT handler mindre om at
man skal bli kvitt smerten, og mer om
hvordan man ønsker å leve livet sitt.

Å akseptere smerten heller enn å
prøve å unngå den er med andre ord
en nøkkel. — Vi lærer pasientene å
fysisk kjenne på smerten istedenfor
å distansere seg fordi det å distansere
seg er en kostnad. Det er litt som
når man prøver å unngå en bestemt
person i hverdagen. Da føler man jo
at man ser vedkommende overalt, og
den personen, akkurat som smerten
når man prøver å unngå den, får desto
større betydning i livet.
Hva er ACT?
ACT bryter med tradisjonell kognitiv
terapi fordi man betrakter tankene
funksjonelt. Istedenfor å si at man skal
snu tanken spør man seg hva tanken
prøver å si.
ACT kan også ta form av en fysisk
aktiv terapiform med lite prating.
For å understreke det forteller
Dahl at hun har jobbet med fattige
mennesker som blant annet lever
med epilepsi, HIV og Aids i land
som Sierra Leone og India. Da har
hun jobbet nesten helt uten språk.

JoAnne Dahl
er ACT-trener,
psykolog og
professor.

Man kan som regel se på folk at de
er redde eller har det vondt, sier hun.
Vi jobber med berøring, og ikke minst
med å roe pusten. Pust er viktig. En
økt pust er det første tegnet på at man
føler seg truet.
GODE RESULTATER
ACT er en evidensbasert behandlingsform. Man kan se at pasientene, som
gjerne har vært langtidssykemeldte og marginaliserte i samfunnet,
går tilbake til jobb, de tar mindre
smertestillende medikamenter, og de
fungerer generelt bedre i hverdagen.
Det er ofte en metode som blir satt
inn når ingenting annet har fungert,
og det er ikke uvanlig at pasienten
kommer med en litt negativ innstilling ettersom de synes det er vanskelig
å bli sendt til en psykolog når de har
fysiske smerter. Men ACT kan også
fungere selv om pasientene er negativ
til behandlingen, og når de merker at
det hjelper blir de mer innstilt på å gå
helhjertet inn for den.
•
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Herrer

MED KUNNSKAP

Erling Brubakk og
Peer Staff har lang
fartstid som leger, og
har ikke gitt seg
helt enda.

Peer H. Staff og Erling Brubakk var foregangsfigurer for utdanningen
Kognitiv terapi i fysikalsk medisin og rehabilitering. Nå gir herrene,
som tilsammen har 100 års erfaring som leger, roret videre.
STAFF OG BRUBAKK forteller
at de kom over kognitiv terapi på
1990-tallet etter i lengre tid å ha
søkt etter måter å håndtere alle de
«nye» sykdommene som vedvarende
ryggplager, fibromyalgi, whiplash
osv. Sykdommer man egentlig ikke
hadde noen forklaring på. — Jeg
leste mange vitenskapelige artikler
om kognitiv tenkning, men innså
fort at få egentlig visste hva det var,
sier Staff. — Vi så behovet for å få
inn mer kunnskap om metodene og
kontaktet NFKT. Sammen utviklet
vi utdanningen «Kognitiv terapi i
fysikalsk medisin og rehabilitering»
som startet opp i 2005. Vi har hele tiden vært kursholdere, men nå har vi
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overlatt ansvaret til Ingar Heier, sier
karene som nok fortsatt vil være å
se på forelesningene. - Det er jo gøy,
sier de begge, og det er hyggelig å gå
av med pensjon og likevel påvirke
verden.
Skjønt, å gå av med pensjon er vel
et relativt begrep i deres tilfelle, til
tross for at de begge har rundet 75
år. Brubakk bidrar for tiden i arbeidet sykehuset i Vestfold gjør med
en modell for utmattelse/tretthet,
og Staff jobber fortsatt 2 dager hver
uke på Fram helse og rehabilitering.
Studiekamerater
I 1960 begynte de på medisinstudiet

sammen til tross for at ingen av dem
var belemret med verken legefamilie
eller noe kall til legegjerningen.
— Jeg leste i studieboken at medisin
har bruk for folk med mange forskjellige anlegg og interesser, sier
Brubakk. — Det trakk meg. I tillegg
var jeg veldig interessert i biologi, og
innså etter hvert at medisin ville gi
meg flere muligheter i fremtiden enn
marinbiologi.
For Staff bunnet valget i kombinasjonen av vanskelige sykdommer
i familien, og en interesse for idrett.
— I tillegg hadde jeg gode karakterer
på skolen, og da måtte man jo bli
lege, smiler han.

Forventningene til studiet stemte
ikke helt med virkeligheten, det er de
begge enige i. — Vi trodde vi skulle
bli sittende med fasiten etter endt utdanning i 1966, men vi fant fort ut at
det ikke stemte. Det var da vi kom ut
i virkeligheten den egentlige utdannelsen begynte. Vi hadde lært å gjøre
undersøkelser, stille en diagnose, og
foreskrive behandling. I virkeligheten
undersøkte vi pasienten, skjønte ikke
helt hva som feilte vedkommende,
og så måtte vi ta en avgjørelse om
behandling på usikkert grunnlag.

kere. Det var ikke så mye teknologisk
utstyr da vi startet opp, og gjennom
tidene har gjennomgangsvisen
vært at for å
bruke nytt og
avansert utstyr
skulle man
være temmelig
sikker på diagnosen før man
rekvirerte undersøkelse for å få den
bekreftet med de nye vidundermaskinene.

Teknologisk utvikling
— Man må tåle usikkerhet i dette yrket, men vi ble i hvert fall gode klini-

Med flere spesialiseringer og til
sammen 100 års legeerfaring er
det ikke rart at disse herrene nyter

respekt i fagmiljøet, så selv om de
har møtt på motstand på sin vei mot
å implementere en
kognitiv tenkning
innen fysikalsk
medisin og rehabilitering er det stadig
større pågang på
utdanningen de selv
grunnla.

«Vi trodde vi skulle bli
sittende med fasiten
etter endt utdanning».

— Jeg ble en gang spurt om hva jeg
ville sagt til pasienten om jeg kun fikk
stille ett eneste spørsmål, og det var
lett å svare på, sier Staff. Jeg ville ha
spurt «hva tror du?». Det er noe leger
sjelden spør om, og for meg er det det
første steget inn i kognitiv terapi.  •
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Varme tanker

I DET KALDE NORD
Som helsesøster på Kirkenes helsestasjon og Kirkenes barneskole har Hanne
Greiner lang erfaring i å samtale med både barn og deres foreldre. Med trinn 1
av videreutdanning i kognitiv terapi kan hun ta samtalene til et helt nytt nivå.
DET ER SÆRLIG i forbindelse med
sin åpen-dør-praksis blant 300 elever
på Kirkenes barneskole hun har fått
bruk for kunnskapen hun tilegnet seg
da hun tok trinn 1 på NFKT i 2009.
- Jeg har vært helsesøster i 22 år, og
det er jo bare i de senere årene at vi
har fått verktøy som dette. Før trinn 1
famlet vi oss litt fram, men nå er det
mer kvalitet i de samtalene vi gjennomfører. Det gir oss muligheten til å
bevisstgjøre barna, hjelpe dem med å
identifisere tankene sine og vise dem
at de kan ta styringen over sitt eget liv.
Kognitiv terapi er ikke noe hokus
pokus, påpeker Greiner. - Det er sunn
fornuft, men det er satt i system, og
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da blir det så mye mer tilgjengelig å
bruke. Jeg bruker settet Psykologisk
førstehjelp, og begrepene røde og
grønne tanker er enkle for barna å
forholde seg til. Ofte får de med seg
de røde og grønne figurene hjem som
en påminnelse i hverdagen
Mange som sliter
- Det er nok sånn at det er mer åpenhet om det å ha problemer nå enn
tidligere, men det virker også som det
er flere som sliter, sier Greiner.
- Det er mye barna skal forholde seg
til. Det kan være en 7. klassing som
gruer seg til å lese høyt i klassen eller
en 3. klassing som sliter med å forholde seg til å ha to hjem som skilsmis-

sebarn. Ofte tror de at de er alene om
problemene, men det er de jo sjelden.
Selv om det først og fremst er i møte
med barneskolebarna Greiner bruker
verktøyene fra kurset, opplever hun at
hun bruker de samme teknikkene på
et mer ubevisst plan i andre situasjoner også, som for eksempel i samtale
med nybakte foreldre som sliter.
Faglig påfyll
I etterkant av trinn 1 har Greiner
sørget for å få faglig påfyll fra tid til
annen. - Jeg har hørt på både Ingvard
Wilhelmsen og Ingvild Aabakken og
derigjennom fått noen aha-opplevelser, sier hun, og håper på flere slike
opplevelser i fremtiden.
•

Hanne Greiner har god
bruk for sin kunnskap i
kognitiv terapi i sitt daglig
virke som helsesøster.
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Janne Årset er enhetsleder på
Kollen Ungdomsbase, og tar godt imot
ungdommene som kommer til dem.

Kognitiv terapi ved
somatisk sykdom og skade

NY UTDANNING

KOGNITIV TERAPI
som felles plattform
På Kollen Ungdomsbase i Vestnes utenfor Molde brukes kognitiv terapi
som en felles faglig plattform for alle ansatte, til glede for ungdommen.
PÅ KOLLEN UNGDOMSBASE, som
er en del av Bufetat Midt-Norge, tar
de 32 ansatte seg daglig av 10 ungdommer i alderen 13-18 år som er på institusjonen fordi de er omsorgsplassert
eller som et hjelpetiltak i alt mellom
4 måneder og to år. Det er ikke uvanlig
at ungdommene sliter med smerteuttrykk som kan gi uheldig adferd eller
negative holdninger.
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Janne Årset er enhetsleder ved Kollen,
og har jobbet ved institusjonen i 23 år.
— Vi har alltid hatt en sosialpedagogisk
tilnærming, og den kognitive tankegangen passer godt inn med dette, forteller hun. Tidlig på 2000-tallet startet
arbeidet med å få i gang opplæring og
gradvis implementere kognitiv miljøterapi som den fellesfaglige plattformen
som sikrer at alle de ansatte kan bidra
til et enhetlig behandlingsopplegg selv
om man har ulike bakgrunner og personlige erfaringer. Vi fulgte modellen
som hadde vært brukt av Karienborg

ungdomshjem i Levanger der Tore
Aune startet opp et helhetlig kognitivt
opplegg, og siden 2014 har tilsammen
26 ansatte på Kollen gått gjennom
trinn 1. I etterkant har også 14 ansatte
gjennomført trinn 2. Nå sikter vi mot
å utdanne to egne veiledere, men inntil
vi kommer så langt får vi inn Steinar
Sunde på månedlig basis for å veilede
oss gjennom en casebasert implementering av tankegangen, forteller Årset
som også gir en stor honnør til regionskontoret i Bufetat Midt-Norge for
å støtte dem i satsningen.
I hverdagen bruker vi alle verktøyene
vi har lært om i utdanningen, men
som miljøterapeuter handler det først
og fremst om å implementere tankegangen i alt vi gjør, og i alle våre møter
med ungdommen hele tiden. Vi må
selvfølgelig balansere det med struktur
og regler, for nettopp det er noe flere av
ungdommene våre har manglet tidligere, men vi er nok litt mer nysgjerrige

og mindre bastante i samtalen med
dem nå enn vi var tidligere. Når en
ungdom er negativ og sier at han ikke
vil gå på skolen er ikke responsen vår
å si at «det må du», men heller å søke å
finne ut hvorfor han sier det.
De ansatte har vært veldig positive til
utdanningen, og de har vist stort engasjement for å utvikle seg faglig. Målet
er at også ungdommen selv skal implementere tankegangen. Det er sånn sett
hjelp til selvhjelp. Vi lærer ungdommene å finne veien framover ved hjelp
av indre motivasjon og grunnleggende
holdningsendring, heller enn den
tradisjonelle negativ konsekvens- og
belønningmodellen.
Vi føler da også at ungdommene har
mindre motstand mot å være her, og at
vi har bedre allianser med hver enkelt
nå enn tidligere, og det gir selvfølgelig
et godt grunnlag for å jobbe videre,
•
avslutter Årset. 

Utdanningen er utviklet i et samarbeid
mellom NFKT og Jan Egil Nordvik, leder
for Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering - HSØ, med innspill fra Enhet for
psykiske helsetjenester i somatikken ved
Diakonhjemmet Sykehus.

uvant for helsepersonell som er vant til å presentere svarene for pasienten. Storrud kjenner
seg igjen i det. — Som sykepleier er jeg vant til
å gi masse råd, men etter å ha utdannet meg
i kognitiv terapi har jeg blitt flinkere til å stille
spørsmål og være mer åpen.

Første kull av «kognitiv terapi ved somatisk
sykdom og skade» starter opp i høst, går over
tre semestre og vil bestå av en blanding av
forelesninger, ferdighetstrening og veiledning.

HVEM BØR TA UTDANNINGEN?

Kognitiv terapi har tradisjonelt ikke
vært mye brukt i behandling av
somatiske lidelser. Flere studier
kan imidlertid vise til gode resultater
når kognitiv terapi blir brukt som
tilleggsbehandling. Derfor starter
NFKT en ny utdanning i kognitiv
terapi ved somatisk sykdom
og skade fra høsten 2016.

Den nye utdanningen er tverrfaglig, og Nordvik
og Storrud er samstemte i at den vil være nyttig
for alle som har en helsefaglig utdanning, og
som kommer tett på pasientene over tid.

Nordvik som understreker at man også må
ha inngående kunnskap om den enkelte
pasients situasjon for å utnytte slike verktøy
best mulig.

— Vi har kanskje lært mye i grunnutdanningen
vår om somatisk helse, men ikke så mye om
kombinasjonen av det og endringsarbeidet disse pasientene må gjennom. Denne
endringen må drives av personens mentale
prosess. Uansett hvor god behandling vi har
hjelper det ikke om pasienten ikke har tro
på det. Kognitiv terapi er lett for pasienten
å komme inn i, tydelig og strukturert, sier

Jan Egil Nordvik og Stine Storrud ser daglig fordelene
av å implementere kognitiv metode i sitt arbeid.

Vi tok en prat med Nordvik samt sykepleier
Stine Storrud som primært jobber med
kognitiv terapi ved poliklinisk oppfølging
av pasienter. De har begge gjennomført
utdanning i kognitiv terapi og har opplevd stor
nytte av denne kunnskapen i sitt daglige virke.
— Man vil ikke bli kvitt en funksjonsnedsettelse eller bli frisk av en somatisk lidelse med
kognitiv terapi, det kurerer ikke hovedsymptomet, sier Nordvik. — Men livsendringen
pasienter må gjennom i forbindelse med en
skade eller fysisk sykdom er en krevende
prosess, og forekomsten av symptomer på
angst og depresjonen er høy. Nøkkelen er
hvordan man forholder seg til symptomene.
Å få hjelp med disse tilleggsproblemene samt
å få en bedre mestringsfølelse, og en bevissthet om at sykdommen ikke definerer hvem
man er som person, fører til at pasienten kan
håndtere sykdommen bedre.
Vi trenger gode verktøy for å jobbe med
endringsprosessen og pasientenes psykiske
helse, påpeker Nordvik. Det er her kognitiv
terapi kommer inn, noe som ofte kan føles

FOTO: NORDVIK OG STORRUD
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Gå til www.kognitiv.no for mer informasjon
om utdanningen, og for å melde deg på.  •
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Nye nettsider

B

NFKT sine nettsider har gjennomgått en vesentlig forvandling i det siste,
og foreningens leder Torkil Berge forteller at det er en nøye gjennomtenkt
oppgradering som har funnet sted.
— Vi har hatt høye ambisjoner for nettsiden, og da spesielt publikumsdelen av den. Vi har ønsket å lage en nettside som kan brukes både som
selvhjelp og i behandling, med et utvalg av filmer og informasjonshefter
med nyttige opplysninger om en kognitiv tilnærming til ulike psykiske
lidelser, men også for vedvarende utmattelse, smerter og søvnproblemer.
— Her forteller vi om vanlige lidelser, hva som kjennetegner dem, og hva
man kan gjøre, sier Berge som også kan opplyse om at Helsedirektoratet
har hatt tilstrekkelig tro på prosjektet til å bidra finansielt til utvikling av
siden. — Pasienten kan bli sin egen terapeut, men aller best resultat kan
man forvente om man bruker veiledet selvhjelp som verktøy, altså at
brukeren samarbeider med helsepersonell. Et av målene med siden er
da også at den skal legge grunnlaget for et godt samarbeid mellom
bruker og terapeut. Det har vært en eksplosiv økning i folks bruk av
siden, noe som tyder på at vi har lykkes med å nå et behov.
Ellers er sidene nylig blitt oppgradert med utfyllende informasjon
om NFKT sine utdanninger, samt aktualiteter og annet nyttig stoff
for foreningens medlemmer.
Selv om nettsiden nå er oversiktlig og utfyllende betyr ikke det at
prosessen er ferdig. — Vi jobber videre med blant annet optimalisering
av søkerord, og det neste på planen er å lage guidede «turer» til hvordan
man kan benytte informasjonen om tiltak ved psykiske lidelser mest
mulig effektivt. Vi holder også på med å fullføre et lengre arbeid med
en meny av terapeutiske hjelpemidler, som et verktøyskrin med
nyttige kartleggingsskjemaer til bruk i kognitiv terapi.

MANG LER DU INFORMASJON?
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Sjekk ut de nye nettsidene til NFKT. Her er det mye
nyttig å hente både for terapeuter og pasienter.

NFKT vil høre din mening om de nye nettsidene.
Ta gjerne en rundtur på www.kognitiv.no og gi
tilbakemelding på post@kognitiv.no om du ser
noe som kan forbedres eller legges til, og spør
gjerne pasientene om de kan gjøre det samme.

Torkil Berge
har vært pådriver for
utviklingen
av de nye
nettsidene
til NFKT.

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

