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Program
Kognitiv terapi i fysikalsk medisin og rehabilitering 

innen fysikalsk medisin og rehabilitering, 
manuellterapeuter

VÅR 2018

Samling 1  1.-2. februar 2018  
 Generell innføring i kognitiv terapi 
 Sverre Urnes Johnson og Ingar Heier
 
 Læringsmål:
 (1) Kjenne til de sentrale prinsippene i kognitiv terapi
 (2) Lage en kognitiv kasusformulering (ABC) og strukturere en kognitiv terapi-time
 (3) Kjenne til de mest sentrale intervensjonsteknikkene, som sokratisk spørring,
 evidenstesting og atferdseksperimenter
 

Samling 2  21.-23. mars 2018  
 Kognitiv terapi ved angst og depresjon (ferdighetstrening 23. mars) 
 Sverre Urnes Johnson

 Læringsmål
 (1) Lage en kasusformulering for panikkangst og sosial angst
 (2) Kjenne til sentrale behandlingsprinsipper for angstlidelser
 (3) Kjenne til depresjonsmodellen, lage kasusformulering og formulere delmål for
 aktivisering ved depresjon

Samling 3  26.-27. april 2018  
 Brief intervention. Implementering av kognitiv terapi ved muskel- og skjelettlidelser
 Ingar Heier og Aage Indahl

 Læringsmål
 (1) Kjenne til tradisjonelle behandlingsstrategier og vanlig tankegang om årsak
 (skademodell) ved muskel- og skjelettlidelser
 (2) Kjenne til hovedprinsippene i Brief Intervention (BI) og kunne gjennomføre en slik
 pedagogisk undersøkelse for å endre pasientens oppfatning og holdning til plagene
 (3) Sosialisere pasienten til kognitiv terapi, som en naturlig fortsettelse av BI
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HØST 2018

Samling 4  12.-14. september 2018  
 Ferdighetstrening i sosial angst/panikklidelse (Peter Prescott, 12. september)  
 Kognitiv terapi ved sammensatte lidelser (Peer Staff, 13. september)
 Personlighetsforstyrrelser (Hans Nordahl, 14. september)
 
 Læringsmål
 (1) Formulere en kognitiv modell ved smertetilstander, utmattelse og kroniske smerter
 (2) Bruke «trappetrinnsmodellen» i oppfølgingen av pasienter med nedsatt funksjon
 (3) Kjenne til vanlige trekk ved spesifikke personlighetsforstyrrelser
 (4) Lære prinsippene for kommunikasjon med pasienter med personlighetsforstyrrelser

Samling 5  17.-19. oktober 2018  
 Ferdighetstrening i brief intervention og kognitiv terapi ved muskel- og skjelettlidelser   
 (Ingar Heier, 17. oktober) 
 Sokratisk utspørring og helseangst (Ingvard Wilhelmsen, 18.-19. oktober)
 
 Læringsmål
 (1) Kjenne til prinsippene for sokratisk utspørring og kunne anvende det i terapien

Samling 6  15.-16. november 2018
 Fysisk aktivitet og psykisk helse (Egil Martinsen, 15. november)
 Kognitiv idrettpsykologi og eksamen (Tom Henning Øvrebø, 16. november)

 Læringsmål
 (1) Kjenne betydningen av fysisk aktivitet ved muskel- og skjelettlidelser og lettere
 psykiske lidelser
 (2) Vite hvordan man kan anvende fysisk aktivitet i kombinasjon med kognitiv terapi
 ved disse tilstandene
 (3) Kjenne til hvordan kognitiv terapi kan brukes i idretts- og prestasjonsmiljøer


