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Innledning  

 

Mål for utdanningen   

Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor 
de sentrale elementene i en helhetlig psykosebehandling, forståelse av psykose i 
et kognitivt perspektiv, kognitiv individualterapi, kognitiv miljøterapi og 
tilbakefallsforebygging.  

Utøvelse av kognitiv terapi involverer fem kompetanseområder som en 
tilstreber at kandidaten skal kunne etter endt utdanning.   

Kort om kognitiv terapi 

Kognitiv terapi ved psykoser er en kunnskapsbasert metode, og inngår som 
anbefalt del av behandlingstilbudet i nasjonale behandlingsveiledere i flere land. 
Kognitiv terapi er en bredspektret orientering, som inkluderer elementer fra flere 
andre terapiformer, og har form av individual-, familie-, gruppe- eller miljøterapi. 
Det er utviklet tilnærminger tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike 
former for psykiske og somatiske lidelser. 
 
Kjernen i kognitiv terapi er å støtte pasienten i å mestre sine livsproblemer, og 
samtidig hjelpe personen med å endre uhensiktsmessige tankemønstre og 
uhensiktsmessig atferd som er forbundet med problemene. Pasienten hjelpes til 
å fremstå som en aktiv problemløser og medarbeider i terapien. Sentralt står 
avdekking av angstfremkallende, urimelig selvkritiske eller pessimistiske 
tankemønstre. Terapeuten og pasienten drøfter muligheten for utprøving av 
alternative tenke- og handlemåter. Selv om rollene er forskjellige, dreier det seg 
om et gjensidig samarbeid, hovedsakelig rettet inn mot problemene slik de 
fremtrer i pasientens hverdag, og det er pasientens opplevelse som står i 
sentrum. Terapeuten må sikre alliansen med pasienten, og utvikle en felles 
forståelse av hvilke problemer som skal løses. 

Kognitiv terapi handler om å lære ferdigheter og oppnå mål, og er en fleksibel 
arbeidsform som lett kan kombineres med andre behandlingsformer, som ”case 
management”, medikamentell behandling eller familieintervensjoner. God 
behandling inkluderer ofte kombinasjoner av flere tilnærminger. Prinsippene kan 
anvendes som del av tiltak i hele behandlingskjeden – døgnavdeling, 
dagbehandling, poliklinisk oppfølging, ambulant, oppsøkende virksomhet og 
allmennhelsetjenester. Slik kan tilnærmingen tjene til å binde tiltak sammen og 
etablere et felles språk. Behandlingsalliansen står sentralt i kognitiv terapi. 



Pasientens engasjement og involvering er avgjørende for et positivt resultat av 
behandlingen. Terapi preget av et aktivt samarbeid mot tydelig definerte mål 
fungerer best. Terapeuter som oppnår gode resultater beskrives gjerne av 
pasienter som varme, oppmerksomme, forståelsesfulle og kompetente.  

Kognitiv terapi ved psykose 

Nasjonale og internasjonale retningslinjer for psykosebehandling har følgende 
elementer til felles: 

• Systematisk informasjon om problemer og tiltak, rettet både mot pasient og 
pårørende 
• Tiltak for hele familien (pårørendegrupper, flerfamiliegrupper eller 
familiesamtaler) 
• Tilbakefallsforebygging som del av individuell plan, i nært samarbeid med 
pasient, pårørende og hjelpetjenesten i førstelinjetjenesten 
• Kognitiv individualterapi ved vrangforestillinger, stemmehøring, 
rusmiddelavhengighet, angst og depresjon 
• Oppdatert og kvalitetssikret medikamentell behandling 

Temaet for utdanningen om psykose vil være de sentrale elementene i en 
helhetlig psykosebehandling og forståelse av psykose i et kognitivt perspektiv. 

Målgruppe   

Utdanningen er tverrfaglig og retter seg mot fagpersoner som arbeider med 
psykoselidelser. Målgruppen for dette kurset er medarbeidere i FACT teamet i 
Molde. 

Omfang   

Utdanningen omfatter 242 timer totalt og strekker seg over fire semestre.  Det er 
160 timer undervisning, 50 timer veiledning i smågrupper og 32 timer 
ferdighetstrening.  

Det veksles mellom forelesninger, gruppearbeid, videodemonstrasjoner, 
ferdighetstrening, rollespill, summegrupper, plenumsdiskusjoner og fremlegg av 
egne terapier.   

Alle deltakerne skal delta i kollegaveiledning per telefon eller Skype.   



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.  

Avsluttende 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 avsluttende eksamen en gang til.     

Utdanningen søkes godkjent av Norsk Psykologforening og Den norske 
legeforening som en del av spesialistutdanningen og/eller vedlikehold av 
spesialitet.   

For søkere med bachelorgrad i helse- og sosialfag kvalifiserer utdanningen til 
opptak på videregående utdanning Trinn II.  

Undervisningssamlingene   
Undervisningssamlingene omfatter totalt 160 timer à 45 minutter.  Innholdet 
veksler mellom forelesninger, kliniske demonstrasjoner og egenaktivitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Utdanningsprogrammet er følgende (med forbehold om 
endringer):  

Våren 2019 (6 dager undervisning, 3 dager ferdighetstrening) 

 06-08 Februar  3 dager 
Grunnleggende begreper i kognitiv terapi (depresjon)  
2 dager (Hans Kristian Maridal og Kristen Hagen)  
+ 1 dag ferdighetstrening (Peter Prescott)  

 27-29 Mars  3 dager 
Kognitiv terapi ved angst (sosial angst, panikklidelse, generalisert angst)  
2 dager (Hans Kristian Maridal og Kristen Hagen) 
+ 1 dag ferdighetstrening (Peter Prescott)  

 9-11 Mai (NB også Lørdag)  3 dager 
Kasusformulering ved psykoselidelser (Kognitiv terapi ved negative 
symptomer-om hva negative symptomer er, den kognitive 
forståelsen/modellen for negative symptomer, og hvordan man kan jobbe 
terapeutisk med pasienter som er plaget med negative symptomer)  
2 dager undervisning (Ivar Elvik) + 1 dag ferdighetstrening (Ivar Elvik) 

Høsten 2019 (6 dager undervisning, 1 dag ferdighetstrening) 

 11-13 September 3 dager 
Kognitiv terapi ved stemmehøring og vrangforestillinger  
2 dager (Marit Grande) + ferdighetstrening  (Marit Grande) 

 9-11 Oktober  3 dager 
Kognitiv terapi ved rusmiddelproblemer (Torbjørn Tvedten) 

 Høsten 2019  2 dager 
Ikke bestemt dato, men bekreftet underviser:  
Kognitiv terapi ved ptsd og psykose  1 dag (Torkild Berge) 
Kognitiv terapi ved søvnproblemer ved psykose 1 dag (Torkild Berge) 

Våren 2020 (4 dager) 

 Kognitiv terapi ved psykoserisiko (1 dag) & Social recovey therapy (Paul 
French) 2 dager 

 Kognitiv terapi ved bipolare lidelser 1 dag (Hans Kristian Maridal og 
Egil Jonsbu) 

Høsten 2020 ( 2 dager) 

 Kognitiv terapi ved komplisert psykose. Workshop, avslutning og 
eksamen. Dag 1 : Undersøke på nytt med Ivar Elvik? Evt andre?  
Dag 2: Hans Kristian Maridal og Egil Jonsbu (Eksamen og avslutning) 
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Veiledning    

Veiledningen består av 50 timer gruppeveiledning. Veiledere er Egil Jonsbu og 
Hans Kristian Maridal.  
Kandidatene må ta opp terapitimer på video eller lydbånd. Rollespill godtas ikke. 
Det må være minst tre video- eller lydbåndfremlegg som skal evalueres av 
veileder.  Det skal også leveres inn kasuistikk av pasienttimer til veiledningen, og 
man skal skrive et refleksjonsnotat om egen læringsprosess etter endt veiledning   

  
Gruppeveiledningen vil som regel gå over hele eller halve dager, og det er opp til 
veileder å organisere dette.   

Ferdighetstrening    

Det er fire dager, totalt 32 timer med ferdighetstrening, der man skal trene på 
praktiske ferdigheter i utøvelse av kognitiv terapi.  Veileder demonstrerer først, 
og så praktiseres det samme i rollespill i grupper på to, med en terapeut og en 
pasient.  Noen ganger kan det være tre i gruppen hvor den tredje skal være 
observatør og gi tilbakemelding på terapeutferdigheter.  Rollene byttes slik at alle 
får trening i å være terapeut.  

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 20 veiledningsøkter à 50 minutter. 
Kollegaveiledningen skal dokumenteres og i form av en enkel loggføring som 
leveres til kurslederne.  

Kriterier for deltakelse   

Embedseksamen som lege/psykolog eller bachelorgrad i helse- og sosialfag. En 
forutsetning for å bli tatt opp i utdanningen, er at søkeren under utdanningen 
arbeider klinisk med pasienter med psykoselidelser.  I tillegg må rammene for å 
tilby pasienter kognitiv terapi være tilstede ved arbeidsplassen.  

 

Eksamen   

Det avholdes to timers eksamen basert på fire essayoppgaver på siste 
kurssamling. Den som har lese- og skriveproblemer og fremmedspråklige kan få 
tre timers eksamen. Kandidatene sendes en momentliste i god tid som angir 
aktuelle temaer. Besvarelsene vurderes av erfarne sensorer.  



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.  

Avsluttende 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 avsluttende eksamen en gang til. 

Kompetanse   

Utdanningen søkes godkjent av Norsk Psykologforening og Den Norske 
Legeforening som en del av spesialistutdanningen og/eller vedlikehold av 
spesialitet. For søkere med bachelorgrad i helse- og sosialfag kvalifiserer 
utdanningen til opptak på videregående utdanning Trinn 2. Norsk 
Sykepleieforbund godkjenner utdanningen som del av å bli klinisk spesialist. 

Kursledere og kurssekretær 

Kurslederne Hans Kristian Maridal og Egil Jonsbu har faglig ansvar for 
utdanningen, veiledning og for programgjennomføring. 

Kurssekretærer er Hans Kristian Maridal hans.kristian.maridal@helse-mr.no  
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