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Innledning 
 

Mål for utdanningen 

Utdanningen skal utvikle deltakernes kompetanse i kognitiv terapi rettet mot de behandlingsoppgaver som 
ligger til det kommunale lavterskel behandlingstilbudet Rask psykisk helsehjelp.  

Utøvelse av kognitiv terapi involverer fem kompetanseområder og den praktiske anvendelsen av kognitiv 
terapi blir vektlagt i utdanningen. 

 

Målgruppe  

Videreutdanningen er rettet mot  ansatte i Rask psykisk helsehjelp. Behandling i Rask psykisk helsehjelp gis 
av tverrfaglige team, og det er psykolog tilknyttet hvert team. De ansatte må enten ha embetsstudium i 
psykologi eller helse- og sosialfaglig bachelorutdanning. 

 

Omfang  

Videreutdanningen omfatter 296 timer totalt og strekker seg over 2 semestre (13 måneder). Det er 208 timer 
undervisning og 88 timer ferdighetstrening. 

Deltakerne må være engasjert i pasientarbeid og følge behandling av minst to pasienter over tid mens 
utdanningen pågår. I forbindelse med ferdighetstreningen må 2 videoer av behandlingssamtaler innleveres. 

Alle deltakerne skal delta i kollegaveiledning f.eks via Teams. 

 

Opptakskrav 

Det kreves av man enten har embetsstudium i psykologi eller helse- og sosialfaglig bachelorutdanning og er i 
arbeid med Rask Psykisk Helsehjelp. Rammen for å tilby pasienter kognitiv terapi må være tilstede på 
arbeidsplassen gjennom hele utdanningen.  

 

Godkjenning  

Godkjent diplom fra NFKT forutsetter minst 90 % deltakelse på undervisningsdagene og 100 % deltakelse på 
ferdighetstrening samt bestått avsluttende eksamen. Fraværslister vil bli ført. Alle arbeidskrav (innlevering 
av video og loggføring av kollegaveiledning) må være gjennomført og godkjent før eksamen. 

Individuell tre -3- timers digital skriftlig eksamen. Personer med norsk som andrespråk og personer med 
lese- og skrivevansker kan søke om en -1- time utvidet eksamenstid. Dersom kandidaten har gyldig fravær 
(legeerklæring kreves), eller har strøket på eksamen, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. 
Eksamen blir arrangert påfølgende semester. 
 
 

https://www.kognitiv.no/kognitiv-terapi/kompetanseomrader/
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Undervisningssamlingene 

Undervisningssamlingene omfatter totalt 208 timer á 45 minutter. Innholdet veksler mellom undervisning, 
gruppearbeid og øvelser. Undervisere er sentrale fagfolk innenfor sine områder.  

Brukerperspektivet er representert gjennom forelesning basert på brukererfaringer. 
 
Det anbefales at en danner kollokviegrupper for litteraturgjennomgang, ferdighetstrening og rollespill 
mellom samlingene. 

 
Ferdighetstrening 

 
Utdanningen inneholder 11 dager med ferdighetstrening, totalt 88 timer, Ferdighetstrener vil først 
demonstrere sekvenser av kognitiv terapi før det samme praktiseres i grupper på to eller tre deltakere. 
Gruppene rollespiller samme sekvens og bytter på å være terapeut, observatør og pasient. Deltakerne må 
sende inn 2 behandlingssamtaler på video/audio-opptak . Samtalene må være med pasienter deltakerne har 
en behandlingsrelasjons til over tid. Rollespill eller på annen måte konstruerte samtaler vil ikke bli godkjent. 
Opptakene evalueres og godkjenner av veileder i CTACS (lenke) , og brukes i gruppeveiledningen som 
utgangspunkt for refleksjon, rollespill og øvelse av terapeutferdigheter. Opptakene sendes rekommandert 
etter avtale med veileder, i forkant av gruppeveiledningene. 
 

Kollegaveiledning 

 
Kollegaveiledningen foregår to og to. Hensikten er å ha en å drøfte med gjennom hele utdanningen. I løpet 
av utdanningsperioden skal man ha i alt 20 veiledningsøkter á 50 minutter fordelt jevnt gjennom hele 
utdanningsforløpet. Man kan møtes hvis reiseavstander tillater det, eller det kan foregå via f.eks Teams. 
Kollegaveiledning skal dokumenteres og i form av en enkel loggføring. 
  

https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2015/11/CTACSskala.pdf
https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2015/11/Kollegaveiledning-info-og-skjema.pdf
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Utdanningsprogram 
 
Samling 1 (2 dager) 

Dag 1 og 2: Introduksjon til kognitiv terapi og Rask psykisk helsehjelp 

 Generelle terapeutiske ferdigheter og grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 

 Problemspesifikke ferdigheter ved depresjon 

 Samhandling med fastleger og andre deler av helse- og sosialtjenestene 

 

Samling 2 (3 dager) 

Dag 1 og 2: Depresjon, kartlegging og tiltak 

 Generelle ferdigheter i kognitiv terapi 

 Problemspesifikke ferdigheter ved depresjon, Beck-modellen 

 Tiltak mot depressiv grubling 

Dag 3: Ferdighetstrening  

 Demonstrasjon og rollespill 

 

Samling 3 (3 dager) 

Dag 1 og 2: Angstlidelser, kartlegging og tiltak, del 1. 

 Spesifikke teknikker i kognitiv terapi 

 Problemspesifikke ferdigheter ved fobisk angst, panikklidelse (Clark-modellen) og sosial 

angstlidelse (Clark/Wells-modellen) 

Dag 3: Ferdighetstrening  

Demonstrasjon og rollespill 

 

Samling 4 (3 dager) 

Dag 1 og 2: Kognitiv terapi og hjelp til jobbmestring. 

 Ferdigheter i jobbfokusert kognitiv terapi 

Dag 3: Ferdighetstrening 

 Demonstrasjon og rollespill 
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Samling 5 (3 dager) 

Dag 1 og 2: Kognitiv terapi ved søvnproblemer 

 Inntil 6 punkter om innholdet Problemspesifikke ferdigheter i kartlegging 

 Stimuluskontroll 

 Søvnrestriksjon  

 Kognitiv terapi 

Dag 3: Ferdighetstrening 

 Demonstrasjon og rollespill 

 

Samling 6 (3 dager) 

Dag 1 og 2: Angstlidelser, kartlegging og tiltak, fordypning del 2 

 Problemspesifikke ferdigheter ved fobisk angst 

 Panikklidelse (Clark-modellen)  

 Sosial angstlidelse (Clark/Wells-modellen) og generalisert angstlidelse (Borkovec- og Wells-

modellen) 

Dag 3: Ferdighetstrening  

 Demonstrasjon og rollespill 

 

Samling 7 (3 dager) 

Dag 1 og 2: Kognitiv terapi ved rusmiddelproblemer. 

 Problemspesifikke ferdigheter i kartlegging, rådgivning, veiledet selvhjelp og behandling ved 

rusmiddelproblemer 

Dag 3: Ferdighetstrening 

 Demonstrasjon og rollespill 

 

Samling 8 (3 dager) 

Dag 1: Vurdering av suicidalitet 

Dag 2: Kurs i mestring og forebygging av depresjon 

Dag 3: Ferdighetstrening  

 Demonstrasjon og rollespill 

 

Samling 9 (3 dager) 

Dag 1 og 2: Kognitiv terapi ved posttraumatisk stresslidelse 
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 Problemspesifikke ferdigheter: Clark/Ehlers-modellen for PTSD 

Dag 3: Ferdighetstrening 

 Demonstrasjon og rollespill 

 

Samling 10 (3 dager) 

Dag 1: Veiledet selvhjelp ved insomni 

Dag 2: Veiledet selvhjelp som behandlingsmetode 

 Generelle prinsipper og evidens 

Dag 3: Ferdighetstrening 

 Demonstrasjon og rollespill 

 

Samling 11 (3 dager) 

Dag 1: Kulturkompetanse og kultursensitivitet i behandling 

Dag 2: Kognitiv terapi i arbeid for og med barn som pårørende 

Dag 3: Ferdighetstrening 

 Demonstrasjon og rollespill 

 

Samling 12 (3 dager) 

Dag 1: Kognitiv terapi med eldre. 

Dag 2: Kognitiv terapi ved sinneprobler. 

Dag 3: Ferdighetstrening 

 Demonstrasjon og rollespill 

 
Samling 13 (2 dager) 

Avslutning og eksamen  
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