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Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved sykdom og skade

Mål for utdanningen
Deltakerne skal lære å benytte kognitiv terapi som supplement til behandling av somatisk
sykdom og skade, for eksempel kreftsykdom, hjerte- karlidelser, revmatisk sykdom,
diabetes og sammensatte lidelser, og vedvarende smerter, søvnproblemer og utmattelse.
Viktige elementer er informasjon om sykdom og mestring av sykdom og fysiske
funksjonsnedsettelser, tiltak for å styrke etterlevelse av tverrfaglig behandling, som
medikamentell behandling eller fysioterapi. Det legges vekt på hjelp til å forebygge
depresjon og angst i kjølvannet av sykdom og tiltak for å styrke livskvaliteten. Tiltakene
kan skje individuelt eller i gruppe.
Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor fem
kompetanseområder: generelle terapeutiske ferdigheter, grunnleggende ferdigheter i
kognitiv terapi, spesifikke ferdigheter i kognitiv terapi, problemspesifikke intervensjoner
og metakompetanse.

Målgruppe
Helsepersonell som gir tilbud til pasienter med somatisk sykdom og skade, i somatiske
sykehus, rehabiliteringssentre eller allmennhelsetjenesten. Deltakere er leger, psykologer
og helsepersonell med utdanning i helse- og sosialfag på bachelorgradsnivå.

Omfang
Utdanningen omfatter 175 timer totalt og strekker seg over tre semestre. Det er 128 timer
undervisning, 32 timer ferdighetstrening og 15 timer veiledning i gruppe. Utdanningen
skjer i samarbeid mellom Norsk Forening for Kognitiv Terapi og Regional
Kompetansetjeneste Rehabilitering HSØ.
Det veksles mellom forelesninger, gruppearbeid, videodemonstrasjoner,
ferdighetstrening, rollespill, summegrupper, plenumsdiskusjoner og fremlegg av egne
terapier.
I undervisningen legges det stor vekt på egenaktivitet. Deltakerne må være engasjert i
pasientarbeid mens utdanningen pågår.
Alle deltakerne skal delta i kollegaveiledning per telefon eller Skype.

Pris
Kursavgift kr 8000 per semester (inklusive veiledning). Kursavgiften
indeksreguleres 1. januar.
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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.
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.
En har søkt om at denne videreutdanningen godkjennes som videreutdanning og
etterutdanning i spesialitetene allmennmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering.

Undervisningssamlingene
Undervisningssamlingene omfatter 8 samlinger à to dager med undervisning, totalt 128
timer.
Brukerperspektivet er representert gjennom forelesning basert på brukererfaringer.

Veiledning
Veiledningen består av 15 timer gruppeveiledning (4–6 personer per gruppe).
Kandidatene må ta opp terapitimer på video eller lydbånd, som sendes rekommandert til
veileder på forhånd. Det må være minst ett video- eller lydbåndfremlegg som skal
evalueres av veileder. Organisering av veiledningsgruppene foregår på første samling.
Varigheten av den enkelte gruppeveiledning avtales mellom veileder og kandidatene.

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 15 veiledningsøkter à 50 minutter. Man kan møtes hvis reiseavstander tillater, eller det
kan foregå på Skype eller telefon. Kollegaveiledningen skal dokumenteres og i form av en
enkel loggføring.

Kriterier for deltakelse
Embetseksamen som lege eller psykolog, eller bachelorgrad i helse- og sosialfag, og en
arbeidssituasjon under utdanningen som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme
bruker/klient/pasient over tid.
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KURSPLAN
Samling 1 (3 dager)
Dag 1 og 2: Generell innføring i kognitiv terapi. Overblikk over kognitiv terapi i
behandling og rehabilitering ved somatisk sykdom og skade. Bruk av motiverende
intervju.
Dag 3: Ferdighetstrening.
Samling 2 (3 dager)
Dag 1 og 2: Forebygging og behandling av depresjon og angstlidelser ved somatisk
sykdom og skade. Den biopsykososiale modellen og frisk/kronisk syk-perspektivet.
Dag 3: Ferdighetstrening.
Samling 3 (3 dager)
Dag 1 og 2: Kognitiv terapi ved kreftsykdom.
Dag 3: Ferdighetstrening.
Samling 4 (3 dager)
Dag 1 og 2: Kognitiv terapi ved langvarige smerter.
Dag 3: Ferdighetstrening.
Samling 5 (2 dager)
Kognitiv terapi ved søvnproblemer.
Samling 6 (2 dager)
Dag 1: Kognitiv terapi ved vedvarende utmattelse.
Dag 2: - Kognitiv terapi ved kols
- Kognitiv terapi ved multippel sklerose
Samling 7 (2 dager)
Dag 1: Kognitiv terapi i rehabilitering ved skader og funksjonssvikt.
- Kognitiv terapi og fysisk aktivitet og opptrening
- Kognitiv terapi ved redusert kognitiv funksjon
Dag 2: Foreløpig ikke fastsatt.
Samling 8 (2 dager)
Dag 1: Tiltak rettet mot familie og nettverk. Jobbfokusert kognitiv terapi.
Implementering av kognitiv terapi i et somatisk helsevesen.
Dag 2: Oppsummering og eksamen.
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