Sertifiseringsprogram i skjematerapi

Sertifiseringsprogram i skjematerapi for arrangert av Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk
Forening for Kognitiv Terapi. Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 96 timer
vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen. Utdanningsprogrammet er godkjent av International Society of
Schema Therapy (ISST).

Generelt om 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 (født
1950) på midten av 1980-tallet, i 1990 benevnt skjemabasert terapi, senere
skjematerapi. Young tok sin universitetsutdannelse ved Yale Universitet og sin
doktorgrad ved Universitetet i Pennsylvania (Young, Klosko & Weishaar, 2003).
Han gjorde sin postdoc hos Aaron T. Beck ved «The Center of Cognitive Therapy»
i Philadelphia, hvor han i mange år tjenestegjorde som forsknings- og
utdanningsansvarlig. Young har utdannet tusentals av kognitive atferdsterapeuter i
USA og Europa. Han er en av grunnleggerne av «The Cognitive Therapy Center» i
New York og i Connecticut og av «Young Schema Therapy Institute» i New York.
Av skriftlige arbeider har han skrevet en håndbok om skjematerapi «Schema
Therapy – A Practioner’s Guide» (2003) og publisert mange artikler om kognitiv atferdsterapi og om
skjematerapi. Han er medforfatter av blant annet «Cognitive Science and Clinical Disorders» (1993) og
«Reinventing Your Life - How to Break Free from Negative Life Patterns and Feel Good Again» (1999).
Young har forelest på kurs i skjematerapi i Norge siden tidlig på 2000-tallet, de siste årene også på kurs i regi av
Norsk Forum for Skjematerapi.
Young har beskrevet tre hovedfaser i utviklingen av skjematerapi (Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012).
Den første fasen ble drevet frem av utfordringen med å behandle personlighetsforstyrrelser og andre krevende
tilstander. Erfaringen hadde vist at korttids- og endimensjonale behandlingsintervensjoner ikke ga tilstrekkelig
effekt. Det Young (1990) benevnte skjemabasert terapi, utviklet seg som en tilpasset versjon av kognitiv
atferdsterapi, hvor de viktigste forskjellene var større fokus på tidlige skjemaer og integrering av relasjonelle og
erfaringsbaserte tilnærminger. På slutten av 1990-tallet fremsto tilnærmingen som en helhetlig modell og ble
benevnt skjematerapi.
I fase to ble skjematerapi utvidet med en ekstra modell, modusmodellen, som har blitt avgjørende for
skjematerapeuters arbeid. Modus refererer til den dominerende følelsesmessige tilstanden, skjemaer og
mestringsstrategier som er aktive i en person på et gitt tidspunkt. De fire hovedtypene modus som beskrives, er
barnemodus, maladaptive beskyttermodus, dysfunksjonelle internaliserte foreldermodus, også kalt kritisk,
dømmende modus, og sunn voksen modus. I skjematerapi handler det om å svekke eller hele det som er
dysfunksjonelt, og hjelpe pasientene til å utvikle det sunne voksne modus, slik at han/hun selv kan dekke sine
emosjonelle kjernebehov.

I den tredje fasen Young beskriver, som skjedde parallelt med fase to, ble det lagt til en ny dimensjon ved at
Joan Farrell og Ida Shaw utviklet et gruppeformat for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse,
hvor de inkorporerte modusmodellen (Farrell, Reiss & Shaw, 2014). I dag er programmet transdiagnostisk og
kan implementeres i ulike behandlingssettinger og i programmer av ulik varighet.

En dokumentert terapiform
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 (Hahusseau &
Pélissolo, 2006, Weertman & Arntz, 2007, Zorn et al., 2007, Bernstein et al., 2007, Bamelis et al., 2014), og
emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse spesielt (Nordahl & Nysæter, 2005, Giesen-Bloo et al., 2006, Nadort
et al., 2006, van Asselt et al., 2008, Reiss, Lieb, Arntz & Shaw, 2013).
Skjematerapi er videre en evidensbasert terapitilnærming i forhold til kompliserte psykiatriske tilstander som
rusavhengighet (Ball & Young, 2000, Ball et al., 2005, Ball, 2007, Ball, 2011), spiseforstyrrelser (Ohanian, 2002,
George et al., 2004, Simpson & Slowey, 2011), angstlidelser og depresjoner (Morrison, 2000, Young & Mattila,
2002, Hoffart, Versland & Sexton, 2002, Gude & Hoffart, 2008, Wang et al., 2010). I tillegg er det blant annet
forsket på effekten av gruppeskjematerapi (Giesen-Bloo et al., 2006, Farrell, Shaw & Webber, 2009, Nadort et
al., 2009, Reiss, Lieb, Arntz, Shaw & Farrell, 2013) og på validiteten av måleinstrumenter (Young et al., 2003,
Rijkeboer et al., 2005, Rijkeboer et al., 2011).

Elementer i utdanningsprogrammet
Undervisningen er modulbasert og følger de internasjonale retningslinjene til International Society of Schema
Therapy (ISST). Det benyttes ulike pedagogiske former som forelesning, modell-læring, opplevelsesorientert
undervisning, rollespill, gruppearbeid og refleksjon over egen klinisk praksis. Kursleder, psykologspesialist Erlend
Aschehoug, er godkjent veileder i ISST og sørger for koordinering av utdanningsprogrammet.

Undervisningsmoduler
Utdanningsprogrammet går over halvannet år, omfatter 12 dager á åtte timer med undervisning, til sammen 96
timer undervisning. Da skjematerapi først og fremst retter seg mot pasienter med relasjonelle problemer, har
man i utdanningsprogrammet i stor grad vektlagt utvikling av relasjonskompetanse og egenutvikling hos
kandidatene. Dette er vektlagt i undervisningsmodulene, både teoretisk og praktisk i form av ferdighetstrening,
utforskning og bevisstgjøring av egne skjemaer og modi samt selvrefleksjon. Egenerfaring vil gi kandidatene en
dypere forståelse av skjematerapi på et personlig plan.

Veiledning
Kandidaten kan velge mellom 20 timer veiledning for standard sertifisering eller 40 timer veiledning for avansert
sertifisering. Én veiledningstime varer i 45 minutter. Veiledningen vil foregå vekselsvis i gruppe og individuelt.
I forhold til gruppeveiledning har ISST utviklet en konverteringstabell for hvor mange timer veiledning hver enkelt
deltager får godkjent avhengig av gruppens størrelse.
Pr. veiledningstime i gruppe får hver enkelt deltager godskrevet følgende i forhold til gruppestørrelse:
2 deltagere i gruppen = 36 minutter hver, 3 deltagere i gruppen = 28 minutter hver og 4 deltagere i gruppen =
24 minutter hver.
Eksempelvis vil en gruppe på 4 deltagere som møtes i 3 klokketimer (4 veiledningstimer) ha totalt 13 dager
gruppeveiledning og 3 timer individualveiledning for standard sertifisering. I forhold til avansert sertifisering vil den
samme gruppen ha totalt 13 dager gruppeveiledning og 23 timer individualveiledning. Utgifter i forbindelse med
veiledning vil i dette eksempelet være 19 200 kr pr. deltager for standard sertifisering og 39 200 kr pr. deltager
for avansert sertifisering. Vær oppmerksom på at reiseutgifter og evnt. utgifter for gjennomgang av opptak på
forhånd kommer i tillegg.

Veiledningen skal i hovedsak gis i forhold til opptak som kandidaten har gjort av egne terapier. Det er viktig at
kandidat arbeider med klient/pasient over tid. For standard sertifisering må kandidaten 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.

Etter endt utdanning og bestått eksamen har kandidaten en internasjonal sertifisering i skjematerapi, enten på
standardnivå eller avansert nivå. En standard sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å utøve
skjematerapi, delta i forskningprosjekter samt å gi undervisning eller veiledning overfor kandiater som tar
standard sertifisering. Med standard sertifisering har man ikke anledning til å lede utdanningsprogrammer, virke
som sensor eller tilby veiledning ved spesielt utfordrende og vanskelige pasientkasi. En avansert sertifisering
innebærer at kandidaten har kompetanse til å gi skjematerapi innenfor et bredt spekter av psykisk lidelse og
interpersonlige problemer, delta i forskningprosjekter samt å veilede, undervise og virke som sensor i
skjematerapi.

Kollegaveiledning
Vi har et system med kollegaveiledning i vår utdanning. 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 vil få tildelt en studiepartner. Dere to jobber i team med å oppmuntre og veilede hverandre til personlig og
profesjonell utvikling.
Kollegaveiledningen kan foregå via telefon eller skype, og varighet er 50 minutter per gang. Dere vil få et skjema
hvor dere fører en kort logg over møtene i form av stikkord om tema for kollegaveiledningen, utbytte av samtalen
og dato. Kravet er minimum fire møter per semester.
På den første samlingen vil du møte din studiepartner, og det avsettes tid for at dere skal bli litt kjent med
hverandre og hvor dere kan avtale tidspunkt for første møte.

Kursavgift og veiledningsutgifter
Påmelding skjer samlet til hele sertifiseringsprogrammet og er bindende. Kursavgiften faktureres i forkant av
hvert semester. Avmeldingsfrist er 15.09.2020. Ved avmelding etter denne fristen, må programavgiften betales.
Pris for undervisning er kr 10.000 hvert semester, totalt kr 30 000 for 6 kursmoduler, det vil si 12 kursdager.
Lunsj er inkludert.
Veiledning faktureres separat med kr 1 250,- pr. time som fordeles på antall kandidater ved gruppeveiledning
(maksimalt 4 kandidater i en gruppe). Dersom man ønsker at veileder skal gå igjennom opptak på forhånd,
koster dette kr. 900,- pr opptak. Eventuelle reiseutgifter for veileder må dekkes av deltagerne.
Betalingsmåte avtales mellom kandidaten og veilederen. Det blir sendt en samlet faktura for veiledning i forkant
av hvert semester.

Krav om deltakelse
Sertifiseringsprogrammet består av totalt 6 kursmoduler.
For sertifisering kreves det deltagelse på alle kurs, 100 % gjennomført veiledning, bestått eksamen og at
programavgiften er betalt. Kompensasjon ved fravær fra gruppeveiledning kan gis gjennom individuell veiledning
etter avtale med veileder. Ved slik ekstra-veiledning har kandidaten ansvar for at veileder får betalt.
Dersom kandidat avslutter studiet og veiledningen uten gyldig forfall (dokumentasjon i form av legeattest), har
vedkommende ansvar for at programavgiften blir betalt i sin helhet det året man sier fra seg plassen, samt at

veileder får betalt som ved fullført veiledning. Dersom kandidaten må avslutte studiet og har gyldig grunn, må de
gjenværende kandidater dekke kostnadene for videre veiledning.

Programkomité
Programmet er arrangert av en komité bestående av seks medlemmer. Disse er:
• Psykologspesialist Erlend Aschehoug, kognitiv terapeut NFKT, kognitiv veileder NFKT, sertifisert
skjematerapeut ISST på avansert nivå innen både invidualterapi og gruppeterapi, veileder i skjematerapi ISST
individualterapi og gruppeterapi.
• Psykologspesialist Sivert Versland, kognitiv terapeut NFKT, kognitiv veileder NFKT, sertifisert ADDIS-voksen
(rus), sertifisert ADDIS-ung (rus), sertifisert skjematerapeut ISST.
• Psykologspesialist og doktorgradsstipendiat Kristine Dahl Sørensen, sertifisert skjematerapeut ISST på
avansert nivå innen både individualterapi og gruppeterapi, veileder i skjematerapi ISST individualterapi og
gruppeterapi.
• Psykologspesialist Marit Olsen, kognitiv terapeut NFKT, sertifisert skjematerapeut ISST på avansert nivå innen
både invidualterapi og gruppeterapi, veileder i skjematerapi ISST individualterapi og gruppeterapi.
• Spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin Snorre Kristiansen, kognitiv terapeut NFKT, sertifisert skjematerapeut
ISST.
• Psykolog Torill Solheim Linnerud, kognitiv terapeut NFKT, kognitiv veileder NFKT, sertifisert skjematerapeut
ISST.

Program for undervisningsmodulene
Nedenfor er en oversikt over de ulike modulene med temaer og læringsmål.
Dernest beskrives temaene i utdanningsprogrammet, og det gis en presentasjon av foreleserne.

Modul 1: Innføring i skjematerapi. 15. – 16. oktober 2020
Foreleser: Erlend Aschehoug
Læringsmål: Kurset gir en innføring i skjematerapi som behandlingsmetode for personlighetsforstyrrelser.
Kandidatene vil få en forståelse av sentrale prinsipper i terapimodellen (både skjemamodellen og
modusmodellen). Man vil få en grundig framstilling av de 18 ulike skjemaene og av uhensiktsmessige
mestringsstrategier. Gjennom praktiske øvelser vil kandidatene lære hvordan man kan identifisere tidlige
uhensiktsmessige skjemaer og modi. Kandidatene vil få en gjennomgang av de 10 grunnleggende modi slik de
er definert i skjematerapi. Det blir en gjennomgang av ulike kartleggingsskjemaer (Young Schema Questionnaire
– YSQ; Schema Mode Inventory – SMI; Young Parent Inventory – YPI) og hvordan man anvender disse i
utredning.

Modul 2: Kasusformulering i skjematerapi. 03. – 04. desember 2020
Foreleser: Erlend Aschehoug.
Læringsmål: Kurset gir en innføring i kartleggingsarbeidet som danner grunnlaget for kasusformulering i
skjematerapi. Kasusformulering er en viktig prosess hvor klient og terapeut i samarbeid setter betydningsfulle
elementer i relasjon til hverandre på en meningsfull måte. Kurset inneholder både teoretiske og praktiske
fremstillinger av de ulike delene i kartleggingsprosessen slik de er definert i skjematerapi. Ulike fremgangsmåter
for å samle inn vesentlig informasjon vil bli demonstrert.

Modul 3: Møt deg selv og dine skjemaer - og utvikles som skjematerapeut. 11. - 12. februar 2021
Foreleser: Eva Barkman og Erlend Aschehoug.
Læringsmål: Inom schematerapin är hela terapiprocessen och läkning av scheman i hög grad beroende av den
terapeutiska relationen. För att kunna vara genuin och för att klara av att kontinuerligt arbeta med limited
reparenting behöver schematerapeuten ha medvetenhet om sina egna scheman och copingbeteenden - samt
kunskap om strategier för att hantera egen schemaaktivering som uppkommer i terapirelationen. Den här kursen
riktar sig till dig som – genom egenterapi – vill förstå mer om hur dina scheman och copingstategier påverkar dig
som terapeut och människa.

Modul 4: Skjematerapi ved emosjonelt ustabil - og engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse. 22. - 23. april
2021.
Forelesere: Erlend Aschehoug.
Læringsmål: Skjematerapi er en evidensbasert terapitilnærming for behandling av emosjonelt ustabil
personlighetsforstyrrelse og engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse. I Nederland regnes skjematerapi
som selve «gullstandarden» i forhold til denne pasientgruppen. I Norge nevnes skjematerapi i de nasjonale
retningslinjer som en validert og anbefalt terapitilnærming for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
Flere effektstudier har vist at skjematerapi er en effektiv behandlingsform for denne pasientgruppen.
På kurset vil skjematerapiens sårbarhetsmodell for psykologisk utvikling og modning gjennomgås.
Den konseptuelle modellen om grunnleggende følelsesmessige behov, tidlig adaptive og maladaptive skjemaer,
modus og livskontekst vil bli belyst. Aschehoug vil gjennomgå vesentlige momenter i behandlingen hvor
begrepet modus eller skjematilstand er sentralt. Modus defineres som en del av selvet som ikke er fullverdig
integrert med andre deler av selvet. I skjematerapi er den terapeutiske relasjon viktig. Avgrenset nyomsorg eller
“limited reparenting” og empatisk konfrontering som intervensjoner vil bli gjennomgått.

Modul 5: Ferdighetstrening i skjematerapi del 1. Høst 2021 (dato kommer senere).
Foreleser: Poul Perris
Læringsmål: Schematerapi är en transdiagnostisk modell för behandling av relationsproblem, komplexa
symtom- och personlighetsstörningar. Den har sitt ursprung i KBT, men integrerar även teorier och metodik från
andra terapiskolor. Här har man en större förståelse för uppväxten och vad den har haft för konsekvenser för
vårt beteende. Många utvecklar strategier för att undvika att hantera svåra känslomässiga lägen. Kursen lär ut
en systematisk tillämpning av centrala schematerapeutisk interventioner för att ta sig förbi dysfunktionell coping
(interpersonell förändring), åstadkomma intrapsykisk förändring (schemaläkning), samt förändring av
dysfunktionella livssammanhang (”livsklistret”). Undervisningen bygger på att deltagarna arbetar med egna
scheman och modes i parövningar.

Modul 6: Ferdighetstrening i skjematerapi del 2. Høst 2021 (dato kommer senere).
Foreleser: Poul Perris
Læringsmål: Kandidatene vil øve seg på forskjellige intervensjoner. Det blir to dagers øvelser i par og gruppe.

Temaer i utdanningsprogrammet
Utdanning i skjematerapi berører ulike kompetanseområder. Følgende temaer vil bli gjennomgått:

Teoretisk modell og grunnleggende begreper i skjematerapi: Innføring i grunnmodellen, definisjon av tidlig,
uhensiktsmessig skjema (Early Maladaptive Schema) og gjennomgang av de 18 spesifikke skjemaene slik de er
definert av Jeffrey Young, definisjon av uhensiktsmessige mestringsstrategier (Maladaptive Coping Styles) og
definisjon av modus.

Kartlegging og kasusformulering: Ulike tilnærmingsmåter for å identifisere og aktivere tidlige, uhensiktsmessige
skjemaer, uhensiktsmessige mestringsstrategier og modi, skåring og tolking av spørreskjemaer, psykoedukasjon
og kasusformulering.

Kognitive intervensjoner: Bruk av sokratisk spørreteknikk 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 tildige, uhensiktsmessige skjemaer når de blir aktivert i terapirelasjonen, terapeutens egne skjemaer.

Atferdsfokuserte intervensjoner: Atferdseksperimenter, overkomme unngåelse, valg av partner.

Modusarbeid: Rasjonale for bruk av modus i endringsarbeid, 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.

Forelesere i utdanningsprogrammet
De fleste av foreleserne er faste undervisere i sine temaer, men det tas forbehold om at endringer kan skje.
Man vil imidlertid besørge at nye forelesere har tilsvarende kompetanse som de nåværende.

Erlend Aschehoug er spesialist i klinisk psykologi siden 2007. Arbeider ved Klinikk for psykologbehandling både
klinisk med individualterapi og gruppeterapi og som veileder i kognitiv atferdsterapi og skjematerapi. Han er
sertifisert skjematerapeut ISST på avansert nivå innen både individualterapi og gruppeterapi, og har undervist i
skjematerapi i Norge og i utlandet. Aschehoug er godkjent skjematerapiveileder i individualterapi og i
gruppeterapi. Han har utdanning innen kognitiv terapi (kognitiv terapeut NFKT, kognitiv veileder NFKT), tre års
fordypning i affektbevissthetsterapi (Jon Monsen), toårig utdanning i gruppeterapi (IAP), er sertifisert lærer ved
Institute for Mindfulness–Based Approaches i MBSR (Mindfulness–Based Stress Reduction), MBCT
(Mindfulness–Based Cognitive Therapy) og MBCL (Mindfulness–Based Compassionate Living).

Poul Perris er lege, psykoterapeut, veileder og rektor ved Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Stockholm.
Han ble utdannet i skjematerapi hos Dr. Jeffrey Young og er sertifisert både som individual- og parterapeut. Han
har i mange år vært en hyppig benyttet foreleser ved behandling av personlighetsrelaterte forstyrrelser, med
foreldreskap og parterapi som sine spesialområder. Han var den første presidenten i ISST og er formann i den
svenske KBT-foreningen, sfKBT. I 2012 kunne man se Perris som parterapeut i SVT-serien ”Par i Terapi” og i
2015 medvirket han i SVT-serien ”Nyfiken på Partiledaren”, hvor han før Stortingsvalget intervjuet Sveriges
partiledere om deres personlige drivkrefter og verdier.

Eva Barkman er psykolog, psykoterapeut, skjematerapeut og godkjent veileder i skjematerapi og kognitiv terapi.
Hun har virket som terapeut siden midten av 90 - tallet. Helt siden starten har hun hatt en brennende interesse
for gruppeterapi. I midten av 2000 - tallet kom hun i kontakt med skjematerapi, og har siden den gang anvendt
skjematerapiens teori og metoder i individualterapi, parterapi, gruppeterapi og veiledning. Hun driver sitt eget
utdanningssenter i Stockholm.
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