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VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI 

FOR LEGER OG PSYKOLOGER 

 

Oslo 2018–2020 
 

NIKT, drevet av Norsk Forening for Kognitiv Terapi, arrangerer toårig videreutdanning for 

psykologer og leger. Her beskrives utdanningsprogrammet i Oslo 2018–2020. Først skisseres 

elementer i kognitiv terapi. Så beskrives undervisning, ferdighetsstrening, gruppeveiledning 

og kollegaveiledning, foreløpig program og pensum. 

 

 

Generelt om kognitiv terapi 
Kognitiv terapi er tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med psykiske og somatiske lidelser. 

Tilnærmingen har form av individual-, familie-, gruppe- og miljøterapi, og er rettet både mot 

barn, ungdom eller voksne. Metoden kalles også kognitiv atferdsterapi, og atferdsrettede 

intervensjoner bygget på læringspsykologisk teori og forskning står sentralt. 

 

Prinsippene i kognitiv terapi anvendes i hele behandlingskjeden – allmennhelsetjenestene, 

ambulante tjenester, poliklinisk oppfølging, dagsenter og døgnbehandling, både i det psykiske 

og det somatiske helsetilbudet, og i arbeidsrådgiving og arbeidspsykologi. Dessuten benytter 

mange selvhjelpsgrupper prinsipper og selvhjelpsmateriell fra kognitiv terapi i sin virksomhet. 

Slik tjener tilnærmingen til å binde tiltak sammen og etablere et felles språk.  

 

Dokumentert terapiform 

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser, som fremheves 

i nasjonale behandlingsveiledere. Det finnes en bred evidensbase for kognitiv terapi både for 

terapeutiske metoder og terapeutisk allianse, og for forhold ved terapeuten, pasienten og de 

kulturelle sammenhenger pasienten og dennes pårørende befinner seg i. Kognitiv terapi er den 

psykoterapeutiske tilnærming det er gjort mest systematisk forskning på. Man legger vekt på at 

de metoder det undervises i og som anvendes i klinisk praksis, skal ha dokumentert sin 

nytteverdi i klinisk randomiserte og kontrollerte studier. 

 

Kognitiv terapi er den mest utbredde og best evaluerte psykologiske behandlingstilnærmingen 

ved somatisk sykdom. Elementer er informasjon om sykdom og mestring av sykdom, tiltak for å 

styrke etterlevelse av medisinsk behandling og hjelp til forebygging av depresjon og angst. 

Kognitiv terapi er et supplement i behandling av kreftsykdom, multippel sklerose, diabetes og 

revmatiske lidelser. Kognitiv terapi er en hovedtilnærming ved langvarige smerter, vedvarende 

utmattelse og søvnproblemer. 
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Ferdighetsmål i utdanningen 
Kognitiv terapi er fundert på empiriske metoder og oppdatert teoriforståelse spesielt fra 

psykologisk og psykiatrisk forskning. Modellene som presenteres i utdanningsprogrammet 

etterprøves og utvikles kontinuerlig gjennom vitenskapelige studier. Betydningen av en god 

terapeutisk allianse vektlegges, som terapeutisk empati, positiv anerkjennelse og ekthet, 

hvordan man kan tilpasse relasjonen til klientens forutsetninger og kulturelle bakgrunn, 

håndtering av samarbeidsproblemer og reparasjon av alliansebrudd. 

 

Kliniske kompetanseområder 

Utøvelse av kognitiv terapi berører fem kompetanseområder: 

 

1. Generelle terapeutiske ferdigheter (for eksempel evne til empati, alliansebygging og 

fagetisk refleksjon) 

2. Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi (for eksempel å kunne forklare 

rasjonalen for kognitiv terapi og strukturere samtalen ut fra en agenda som lages i 

felleskap med pasienten)  

3. Spesifikke teknikker i kognitiv terapi (for eksempel eksponeringstrening ved 

angstlidelser) 

4. Problemspesifikke modeller for intervensjon (for eksempel Clark/Wells-modellen 

for sosial angstlidelse og Beck-modellen for depresjon) 

5. Metaferdigheter (terapeutens evne til å knytte alle de overnevnte 

kompetanseområder sammen og tilpasse dem til den enkelte pasients situasjon, samt 

å kunne motta og dra nytte av veiledning på sitt terapeutiske arbeid) 

 

I utdanningsprogrammet vektlegges trening i evnen til å knytte sammen alle nivåer av 

terapeutiske ferdigheter. Se detaljert beskrivelse av ferdigheter www.kognitiv.no. 

 

Dokumentert utdanning 

Studier av effekt av utdanning i kognitiv terapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater 

for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former: forelesning, modell-

læring, opplevelsesorientert undervisning og refleksjon over egen klinisk praksis. 

 

Elementer i utdanningsprogrammet 
 

Undervisningsseminarer 

Utdanningen omfatter ti samlinger over to år på til sammen 160 timers undervisning og 32 

timers ferdighetstrening (se senere). De fire første samlingene er ved psykolog Torkil Berge, 

mens ressurspersoner med kompetanse på det aktuelle temaet er undervisere for de resterende 

samlingene. 

 

Veiledning 

Det er 50 timer gruppeveiledning. Veiledningen baseres på video- eller lydbåndopptak som 

terapeuten har gjort av egne terapier. Veilederne har NIKTs toårige veilederutdanning. 

 

Veiledning er en integrert del av kognitiv terapi. Forskningen som har dokumentert at kognitiv 

terapi har nytteverdi for mange pasienter, er vanligvis utført av terapeuter under veiledning. 

Regelmessig veiledning på video- eller lydbåndopptak fra kandidatens egne terapier, har god 

dokumentasjon for å styrke kandidatens kunnskaper og ferdigheter. 

 

http://www.kognitiv.no/
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Veiledningen skal øke kandidatens refleksjon over egne handlinger som kognitiv terapeut og 

bevisstgjøre etiske valg. Elementene i kognitiv terapi drøftes opp mot beskrivelsen av 

kompetanseområdene. I tilbakemelding til kandidaten benyttes ofte kompetanseskjemaet 

”Cognitive Therapy Adherence and Competence Scale” (CTACS), som omhandler kognitiv 

terapis struktur, utvikling av en samarbeidende terapeutisk relasjon, utvikling og anvendelse av 

problemformulering, bruk av kognitive og atferdsrettede teknikker, og helhetsvurdering. 

 

Ferdighetstrening  

Det er fire dager med ferdighetstrening, totalt 32 timer, i tilknytning til de fire første 

samlingene, ved psykolog Peter Prescott. Ferdighetstreningen tar utgangspunkt i kasuistikker og 

veksler mellom demonstrasjoner i plenum av kursleder og at deltakerne øver to og to.  

 

Kollegaveiledning 

Kollegaveiledning innebærer at kandidaten har en kandidat å lære sammen med, og bidrar til økt 

motivasjon og bedre læring. Den foregår via telefon eller skype, 50 minutter per gang. 

Kandidatene fører en logg over møtene i form av stikkord om temaet for kollegaveiledningen, 

utbytte av samtalen og dato. Kravet er minimum fem møter per semester. Loggen leveres inn til 

kursleder på siste samling. 
 

Program for undervisningsseminarer 
Under er et oppsett for temaer for undervisningsseminarene (med forbehold om endringer). I 

parentes under hvert tema er det stikkordsmessig angitt hvilke områder innenfor de fem 

kompetansebeskrivelsene som er involvert på den aktuelle samlingen. 
 

Seminarene holdes i NFKTs undervisningslokaler i Pilestredet 75c, 4. etg. 
 

1. samling Generell innføring i kognitiv terapi 

10.–12. oktober 2018, kl. 0900–1600 

Dag 1 og 2: Torkil Berge 
(Generelle terapeutiske ferdigheter og grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi) 

Dag 3 Peter Prescott: ferdighetstrening 

 

2. samling Depresjon  

12.–14. desember 2018, kl. 0900–1600 

Dag 1 og 2: Torkil Berge 
(Generelle ferdigheter i kognitiv terapi. Problemspesifikke ferdigheter ved depresjon, Beck-modellen)  

Dag 3: Peter Prescott: ferdighetstrening 

 

3. samling Angstlidelser 

11.–13. februar 2019, kl. 0900–1600 

Dag 1 og 2: Torkil Berge: 
(Spesifikke teknikker i kognitiv terapi. Problemspesifikke ferdigheter ved fobisk angst, panikklidelse 

(Clark-modellen) og sosial angstlidelse (Clark/Wells-modellen) 

Dag 3: Peter Prescott: ferdighetstrening 

 

4. samling Posttraumatisk stressforstyrrelse / Jobbfokusert kognitiv terapi  

8.–10. april 2019, kl. 0900–1600 

Dag 1 og 2: Torkil Berge:  
(Spesifikke teknikker i kognitiv terapi. Problemspesifikke ferdigheter ved depresjon, jobbfokusert 

kognitiv terapi og posttraumatisk stressforstyrrelse (Clark/Ehlers-modellen) 

Dag 3: Peter Prescott: ferdighetstrening 



  

 

 

 

4 

 

5. samling Psykoselidelser 

27. –28. mai 2019, kl. 0900–1600 

Ivar Elvik 
(Problemspesifikke ferdigheter i kognitiv tilnærming til psykoselidelser, med vekt på vrangforestillinger 

og stemmehøring) 

 

6. samling Langvarige smerter 

Egil Fors 
(Problemspesifikke ferdigheter i kognitive atferdsterapeutiske tiltak ved langvarige smerter) 

 

7. samling Insomni 

Håvard Kallestad 
(Problemspesifikke ferdigheter i kartlegging, stimuluskontroll, søvnrestriksjon, kognitiv terapi) 

 

8. samling Bekymringsangst / Sinneproblemer  

Dag 1: Leif Edward Kennair: Bekymringsangst og generalisert angstlidelse 

Dag 2: Steinar Sunde: Sinne og aggresjon 
(Problemspesifikke ferdigheter ved generalisert angstlidelse (Borcovecs modell og Wells’ metakognitive 

modell) og ved sinneproblemer)  

 

9. samling Personlighetsforstyrrelser 

Magnbjørg Ås Harbo 
(Problemspesifikke ferdigheter i kognitiv terapi tiltak ved personlighetsforankrede problemer) 

 

10. samling Avslutning og eksamen 

Torkil Berge 
 (Alle fem kompetanseområder: oppsummering. Avslutning av terapi og forebygging av frafall) 

 

Godkjenning av utdanning 
Godkjent deltakelse og fullført eksamen honoreres med kursbevis, som er en forutsetning for å 

kunne gå videre til å utdanne seg som veileder i kognitiv terapi. Det er krav om 100 % fullført 

veiledning, 100 % fullført ferdighetstrening og 90 % fullført undervisning. 

 

Det avholdes to timers eksamen basert på fire essayoppgaver på siste kurssamling. Den som har 

lese- og skriveproblemer kan få tre timers eksamen. Kandidatene sendes en momentliste i god 

tid som angir aktuelle temaer. Besvarelsene vurderes av erfarne sensorer. 

 

 

Pensumlitteratur 
Beck, J. (2011). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond. (2. utgave). New York: 

Guilford. Dansk utgave: Kognitiv adfærdsterapi. Grundlag og perspektiver. Akademisk 

Forlag, 2013. 
Berge, T. & Repål, A. (red.). (2015). Håndbok i kognitiv terapi (2. utg). Oslo: Gyldendal 

Akademisk. 
Kennerley, H., Kirk, J. & Westbrook, D. (2017). An introduction to cognitive behaviour 

therapy: Skills and applications (3. utg.). London: Sage Publications. 

Watkins, E. R. (2016). Rumination-focused cognitive-behavioral therapy for depression. New  

York: Guilford Press. Dansk utgave: Ruminationsfokuseret kognitiv adfærdsterapi for  

depression (2017). Hans Reitzels forlag. 
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Kontaktadresser og fakturering 
 

Kursleder: Torkil Berge. Nedre Movei 37, 1450 Nesoddtangen. Tlf (p) 66 91 28 42. Tlf (a) 22 

02 98 36 (00). E-post torkil.berge@gmail.no 

 

Kurssekretær:  

 

Kursavgift blir delvis dekket av Helsedirektoratet og delvis gjennom egenbetaling. Nærmere 

opplysninger fås på www.kognitiv.no eller ved henvendelse til NFKT. 

 

Fakturering: Norsk Forening for Kognitiv Terapi, tlf 90 54 37 54, e-post post@kognitiv.no  

 

Postadresse: NFKT, Furuhallveien 8c, 3512 Hønefoss. 

 

 

 
 

 
Torkil Berge 

Norsk Forening for Kognitiv Terapi 

 

17. februar 2018 
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