
Innhold!
!
How to Strengthen the “Healthy Adult Mode” by Using 
Mindfulness and Compassion is a workshop intended to 
give participants tools and knowledge for promoting the 
“Healthy Adult Mode» in their patients. The workshop will 
give participants opportunities to experience with 
themselves, and with others, exercises aimed to develop 
and nourish presence, flexibility, and compassion into the 
“Healthy Adult Mode”.!!
The «Healthy Adult» is defined by Jeffrey Young as 
a«healthy, adult part of oneself that serves an «executive» 
function relative to the other modes.» The «Healthy Adult» 
helps meet the child’s basic emotional needs. Like a good 
parent, the «Healthy Adult» serves the following three basic 
functions: 1) Nurtures, accepts, and protects the Vulnerable 
Child, 2) Uses constructively the Angry Child and sets limits 
to the Impulsive/Undisciplined Child, in accord with the 
principles of reciprocity and self-discipline, 3) Confronts or 
moderates the maladaptive coping and dysfunctional parent 
modes. !
Mindfulness involves learning to be more aware of life as it 
unfolds moment by moment. But what if these moments 
bring us or those around us difficulty, pain or suffering? This 
is a challenge we will all face at some time in our lives, and 
which the healthcare professions face every day. The key is 
to learn how to meet life not only with mindfulness but also 
with “heartfulness”, in other words compassion.!!
Learning Objectives!
1. Participants have been introduced into the theoretical and 

scientific background and clinical applications of 
mindfulness-based and compassion-focused 
interventions.!

2. Participants have been experientially introduced into key 
exercises and practices used in mindfulness and 
compassion work.!

3. Participants have a basic understanding how to deepen 
schema therapeutic work with mindfulness-based and 
compassion-focused interventions.!

Praktisk informasjon!!
Dato!
22. april - 24. april 2020!!
Sted!
Gjestehuset Lovisenberg!
Lovisenberggata 15A!
Oslo!!
Påmelding og pris!
Kursavgift: 7. 500,- (inkluderer lunsj alle tre dager)  !
Påmelding gjøres på nettsiden www.kognitiv.no eller 
www.psykologbehandling.no !!
Frist for påmelding er 15. februar 2020!!
Godkjenning!
Norsk Psykologforening har godkjent kurset med 16 
timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen. 
Kurset inngår i utdanningsprogrammet i skjematerapi 
som er godkjent som fordypningsprogram i 
spesialiteten psykoterapi.                    !!
Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og 
etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri 
og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin.!
 !!!!!!!

Hvordan styrke sunn voksen 
modus ved hjelp av øvelser i 
oppmerksomt nærvær og 
medfølelse?!

http://www.kognitiv.no
http://www.psykologbehandling.no
http://www.kognitiv.no
http://www.psykologbehandling.no


!!

!
Erlend Aschehoug er spesialist i klinisk psykologi siden 2007. 
Arbeider ved Klinikk for psykologbehandling med individualterapi 
og gruppeterapi. Virker som veileder i kognitiv atferdsterapi og 
skjematerapi. Han er sertifisert skjematerapeut ISST på avansert 
nivå innen individualterapi og gruppeterapi, og har undervist i 
skjematerapi i Norge og i utlandet. !
Aschehoug er godkjent skjematerapiveileder i individual- og 
gruppeterapi. Han er medlem av «Evaluation of Supervision and 
Training committee» ved International Society of Schema 
Therapy (ISST).!!!!!!!!!
  

!!
Hva er skjematerapi?!!
Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer 
elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, 
gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi 
(Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012). Det er en utbredt 
terapitilnærming som stadig har fått nye anvendelser, og den 
benyttes i dag overfor barn, ungdom og voksne og gis i form av 
individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Den 
benyttes også i kriminalomsorgen. Skjematerapi ble utviklet av 
den amerikanske psykologen Dr. Jeffrey Young på  
midten av 1980-tallet, i 1990 benevnt skjemabasert terapi, 
senere skjematerapi. Forskningsmessig har skjematerapi blitt 
viet stor interesse siden begynnelsen av 2000-tallet. Både de 
grunnleggende teoretiske begrepene og effektene av klinisk 
behandling har blitt studert. Forskning viser at skjematerapi er 
meget godt egnet i forhold til behandling av 
personlighetsforstyrrelser generelt, og emosjonelt ustabil 
personlighetsforstyrrelse spesielt. Skjematerapi er videre en 
evidensbasert terapitilnærming i forhold til kompliserte 
psykiatriske tilstander som rusavhengighet, spiseforstyrrelser, 
angstlidelser og depresjoner	!
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Mindfulness and schema therapy: A practical guide. Wiley-
Blackwell.!!
Van den Brink, E. & Koster, F. (2015). Mindfulness-Based 
Compassionate Living – A new training programme to deepen 
mindfulness with heartfulness. London: Routledge.!!
Gilbert, P. (2010). Compassion Focused Therapy. London: 
Routledge.!!
Van den Brink, E. & Koster, F. (to be published 2018). A practical 
guide to Mindfulness-Based Compassionate Living: Living with 
heart. London: Routledge.!!!

Erik van den Brink

Erik van den Brink er psykiater og mindfulness 
lærer. Han studerte medisin i Amsterdam og tok 
senere videreutdanning i England. Han er et 
ledende medlem av Center for Integrative 
Psychiatry i Groeningen i Nederland. Han er 
spesielt interessert i metoder som styrker 
menneskets selvhelbredende evner. Han var en av 
pionerene som introduserte mindfulness-baserte 
intervensjoner i Nederland. Sammen med Frits 
Koster utviklet han MBCL (Minfulness-Based 
Compassionate Living) som er et åtte ukers 
program som utvikler personens evne til medfølelse 
overfor seg selv og andre. Han er en etterspurt 
mindfulness lærer ved ulike meditasjonsinstitutter i 
Europa. !

Erlend Aschehoug


