
KOGNITIV MILJØTERAPI

kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser
et utdanningstilbud fra

norsk forening for kognitiv terapi
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Denne utdanningen er for deg som jobber 
miljøterapeutisk i psykisk helsevern, og som 
ønsker økt kompetanse på kognitiv terapi. 
Gjennom en praktisk rettet utdanning vil du 
lære en systematisk måte å behandle pasi-
enter med psykiske lidelser, både i en-til-en 

samtaleterapi, og i miljøterapi.

Temaer som dekkes
• Innføring i grunnmodellen og sentrale   
 begreper i kognitiv terapi
• Kognitiv miljøterapi ved depresjon
• Kognitiv miljøterapi ved panikklidelse,   
 agorafobi og spesifikke fobier
• Kognitiv miljøterapi ved sosial angstlidelse
• Kognitiv terapi ved personlighets-
 forstyrrelse, spesielt emosjonell,
 ustabil personlighetsforstyrrelse 
 (inkl. relasjon og alliansebygging)
• Erfaringsformidling; innlegg av 
 tidligere bruker
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UTTALELSER FRA ARBEIDSGIVERE UTTALELSER 
FRA TIDLIGERE 

DELTAKERE

Det har vært nyttig å ta utdanning i kognitiv miljøterapi for å få en ny 

behandlingsmetode å bruke i møte med pasienten.  Jeg ser at kognitiv miljøterapi 

kan brukes i tilnærming til alle typer psykiske plager. Videre er det viktig at 

pasienten med denne behandlingsmetoden kan hjelpe seg selv. 

Jeg er én blant flere fra vår arbeidsplass som har tatt utdanning i 

kognitiv miljøterapi, noe som har ført til et faglig løft og en sterkere felles 

plattform. Flere, inkludert meg selv, har blitt tryggere og mer målrettet i 

rollen som terapeut, da vi har en forståelsesmodell og verktøy å støtte 

seg til. Ungdommen er i fokus, både i forhold til hvordan vedkommende 

opplever sine problemer, og som samarbeidspartner i endringsarbeidet. 

Målet er at ungdommen skal kunne forstå sine utfordringer, samt lære 

noen verktøy slik at han eller hun etter hvert kan bli «sin egen terapeut». 

Vi ønsket at personalet i døgnposten skulle få 

en felles plattform når det gjelder terapeutisk 

ståsted. I poliklinikken har flere kognitiv terapi 

trinn 1 og 2, så vi syntes det var en god ide å 

satse videre i samme faglige retning.  

Signo Conrad Svendsen senter tilbyr rehabilitering i et tverrfaglig 

og tegnspråklig miljø. Vi ønsker å ha en felles faglig forankring 

i vårt arbeid. Alle ansatte i avdelingen tar derfor del i et 

kompetanseløft i kognitiv miljøterapi. Vi har gjennomført 

første samling, og tilbakemeldingene var oppmuntrende: 

det faglige innholdets relevans får topp skår av alle. 

” Ingrid Dehli
Avdelingssjef rehabilitering, 
helse og språk 

Britt Randi Skoglund Galdal
Leder Lister DPS”

” Marit Lie Singsaas
Spes.utd. barnevernpedagog/miljøterapeut 
og fagkoordinator, Karienborg ungdomsheim

” Tone Lundmoen
Psykiatrisk sykepleier, DPS Gjøvik 
Enhet for allmennpsykiatri Valdres

Vi har  arrangert utdanninger i Norge på 82 ulike geografiske steder.



PRAKTISK INFORMASJON
Utdanningen går over fem samlinger fordelt på tre semestre, og blir gjennomført 
ved forelesninger, veiledning, praktisk ferdighetstrening og kollegaveiledning.

PRIS:
Kr 14 800,- pr deltaker. Det faktureres med to x kr 7 400,-. 
Veiledningsutgifter på ca kr 9 000,- (totalt) kommer i tillegg. 
Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

KRAV TIL DELTAKELSE: 
Utdanning i helse- og sosialfag på bachelorgradsnivå. Klinisk praksis fra psykisk 
helsevern, institusjoner eller tilsvarende (min. 2 år). Aktivt arbeid i miljøet under
 hele utdanningen. Det må være minimum 3 deltakere fra samme avdeling/enhet. 

GODKJENNING:
Norsk Sykepleierforbund, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet godkjenner 
våre utdanninger som tellende inn i en godkjenning som klinisk spesialist.

FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING:

www.kognitiv.no

Administrasjon
Norsk Forening for Kognitiv Terapi
Helgelandsmoen Næringspark
Furuhallveien 8C
3512 Hønefoss

90 54 37 54

www.kognitiv.no

post@kognitiv.no

NFKT
Kognitiv terapi er en effektiv og godt 
dokumentert behandlingsmetode, 
og et praktisk verktøy for endrings-
arbeid. Norsk Forening for Kognitiv 
Terapi (NFKT) er en ideell medlems-
forening og et utdanningsinstitutt 
(NIKT). Foreningens formål er å drive 
utdanning i kognitiv terapi, og å være 
navet innenfor fagfeltet i Norge.

NFKT har rundt 1400 medlemmer. 
De er helsepersonell som har mottatt 
utdanning i kognitiv terapi, og årlig 
er rundt 1000 fagpersoner under 
utdanning. Foreningen får økono-
misk støtte fra Helsedirektoratet. 

NFKT er medlem av den europeiske 
organisasjonen European 
Association for Behavioral and 
Cognitive Therapies (EABCT).


