Sertifiseringsprogram

Praktisk informasjon

Utdanningen består av 8 kursmoduler. I tillegg kommer

Opptakskriterier
Embetseksamen som psykolog eller lege.
Søkere bør minst ha tre års erfaring fra klinisk praksis.
Aktivt arbeid med samme pasienter over tid under utdanningen.

enten 20 timer veiledning for standard sertifisering eller 40
timer veiledning for avansert sertifisering. Alle som deltar i
sertifiseringsprogrammet vil bli tildelt veiledere.
Veiledningen skal i hovedsak gis i forhold til videoopptak
som kandidaten har gjort av egne terapier.
Til eksamen sendes kasusformulering og videoopptak inn til
en uavhengig sensor. Etter endt utdanning og bestått
eksamen har kandidaten en internasjonal sertifisering i
skjematerapi, enten på standardnivå eller avansert nivå.

Temaer i undervisning
Teoretisk modell: Innføring i grunnmodellen, definisjon av
tidlig, uhensiktsmessig skjema og gjennomgang av de 18
spesifikke skjemaene slik de er definert av Jeffrey Young,
definisjon av uhensiktsmessige mestringsstrategier
(Maladaptive Coping Styles), definisjon av modus.
Kasusformulering: Ulike tilnærmingsmåter for å
identifisere og aktivisere skjema, uhensiktsmessig coping og
modus, skåring og tolking av spørreskjemaer,
psykoedukasjon og kasusformulering.
Kognitive intervensjoner: Bruk av sokratisk metode i
endringsarbeid, validitetstesting og skjemadialog,
Følelsesfokuserte intervensjoner: Bearbeiding av følelser
ved hjelp av visualiseringsøvelser, dialog - teknikker,
ventilering og ekspressiv skriving.
Relasjonelle intervensjoner: Avgrenset nyomsorg (limited
reparenting), empatisk konfrontering, identifisere og utforske
tildig, uhensiktsmessige skjemaer når de blir aktivert i
terapirelasjonen, terapeutens egne skjemaer.
Atferdsfokuserte intervensjoner: Atferdseksperimenter,
overkomme unngåelse, valg av partner.
Modusarbeid: Identifisering av modus, oversikt over
vanlige modi ved ulike personlighetsforstyrrelser,
gjennomgang av forskjellige intervensjoner og teknikker når
man arbeider med modus, detaljert behandlingsmanual for
emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Godkjennelse av utdanningen
Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (gjennomført alle
kjernemoduler og 100 % fullført veiledning) og bestått eksamen
honoreres med internasjonal sertifisering i skjematerapi.
Påmelding og pris
Kursavgift for sertifiseringsprogrammet er kr 36 000 (kr 12. 000 pr
semester). Dette dekker samtlige kursmoduler. Lunsj er inkludert.
Veiledningsutgifter kommer i tillegg.
Dersom du ikke ønsker å sertifisere deg er det mulig å ta
enkeltstående kurs. Pris per kursdag er kr 2. 500.
Påmelding til sertifiseringsprogrammet og enkeltstående kurs gjøres
på nettsiden www.kognitiv.no eller www.psykologbehandling.no
Påmeldingsfrist for deltagelse i sertifiseringsprogrammet er
15. desember 2019.
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Modul 1: Innføring i skjematerapi
Erlend Aschehoug
Onsdag 22.01.20: Kl. 10.00 - 17.00

Modul 8: Skjematerapi ved cluster C
personlighetsforstyrrelser
Remco van der Wijngaart.

Torsdag 23.01.20 Kl. 09.00 - 16.00

Torsdag 03.06.21: Kl. 10.00 - 17.00
Fredag 04.06.21 Kl. 09.00 - 16.00

Modul 2: From Addiction to Connection
Truus Kersten.
Onsdag 26.02.20: Kl. 10.00 - 17.00
Torsdag 27.02.20: Kl.09.00 - 16.00
Fredag 28.02.20 Kl. 09.00 - 16.00
Modul 3: Kasusformulering i skjematerapi
Erlend Aschehoug
Torsdag 23.04.20: Kl. 10.00 - 17.00
Fredag 24.04.20: Kl. 09.00 - 16.00
Modul 4: Tranformational Chairwork
Scott Kellogg
Torsdag 11.06.20: Kl. 10.00 - 17.00
Fredag 12.06.20: Kl. 09.00 - 16.00
Modul 5: Body - Focussed Interventions in Schema
Therapy.
Janis Briedis og Dr Helen Startup
Onsdag 16.09.20: Kl 10.00 - 17.00
Torsdag 17.09.20: Kl. 09.00 - 16.00
Fredag 18.09.20: Kl. 09.00 - 16.00
Modul 6: Fine - Tuning Imagery Rescripting
Remco van der Wijngaart.
Torsdag 19.11.20: Kl.09.00 - 16.00

Veiledning
Veiledning er en vesentlig del av utdanningen.
Kandidaten kan velge mellom 20 timer veiledning for
standard sertifisering eller 40 timer veiledning for avansert
sertifisering. Veiledningen vil foregå vekselsvis i gruppe og
individuelt. Veiledningen skal i hovedsak gis i forhold til
opptak som kandidaten har gjort av egne terapier.
Det er viktig at kandidaten arbeider med klient/pasient over
tid. For standard sertifisering må kandidat følge minimum to
pasienter og ha minst 25 terapitimer med hver.
Sammenlagt må kandidaten ha minimum 80 terapitimer
hvor skjematerapi anvendes. En av pasientene må ha en
personlighetsforstyrrelse eller avvikende personlighetstrekk,
og de øvrige skal være egnet for modusarbeid.
For avansert sertifisering må kandidaten følge minimum fire
pasienter og ha minst 25 terapitimer med hver.
Sammenlagt må kandidaten ha minimum 160 terapitimer
hvor skjematerapi anvendes. En av pasientene må ha en
personlighetsforstyrrelse eller avvikende personlighetstrekk,
og de øvrige skal være egnet for modusarbeid.

Fredag 20.11.20 Kl. 09.00 - 16.00
Modul 7: Skjematerapi ved emosjonelt ustabil
personlighetsforstyrrelse
Poul Perris.

Kollegaveiledning

Vår 2021, dato ennå ikke bestemt.

kollegaveiledning. Hensikten er at du som kandidat, skal ha
en av de andre kandidatene på ditt kull å lære sammen
med. Det vil bidra til økt motivasjon og bedre læring.
Alle deltagerne får tildelt en studiepartner. Dere to jobber i
team med å oppmuntre og veilede hverandre til personlig og

I sertifiseringsprogrammet er det lagt opp til

profesjonell utvikling.

Kort om utdanningen
Sertifiseringsprogram for psykologer og leger arrangert av
Norsk Forum for skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening
for Kognitiv terapi. Programmet følger International Society of
Schema Therapy (ISST) sine standarder for sertifisering slik at
man mottar en internasjonal sertifisering i skjematerapi etter
endt utdanning.

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 skjemafokusert 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

Godkjenning
Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 144
timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen.
Kursmodulene vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og
etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av
Spesialitetskomiteen i allmennmedisin.

