Innhold!

!

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. Erlend Aschehoug vil presentere
skjematerapiens sårbarhetsmodell for psykologisk
utvikling og modning. Den konseptuelle modellen om
grunnleggende følelsesmessige behov, tidlig adaptive
og maladaptive skjemaer, modus og livskontekst vil bli
gjennomgått.Han 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.!

!

Målsetting!
• Deltagere vil lære seg skjematerapiens syn på
hvilke faktorer som samvirker ved adaptiv/
maladaptiv psykologisk utvikling!
• Deltagere vil få en oversikt over konseptualisering
og behandlingsfilosofi ved emosjonelt ustabil
personlighetsforstyrrelse (EUP) og engstelig/
unnvikende personlighetsforstyrrelse (EPF). !
• Deltagere vil lære forskjellige metoder i behandling
av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og
engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse.!
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Praktisk informasjon!
Dato!
22. april - 23. april 2021!

!

Sted!
Klinikk for psykologbehandling!
Fjellgata 14!
Kongsvinger!

!

Påmelding og pris!
Kursavgift: 5. 000,- (lunsj inkludert begge dager)

!

Påmelding gjøres på nettsiden www.kognitiv.no eller
www.psykologbehandling.no!

!
!

Frist for påmelding er 20. mars 2021!
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.!

!
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Anbefalt litteratur!
Perris, P., Gyllenhammar, C (2016). Schematerapi: en
klinikers handbok & en terapiberättelse, Natur och
kultur akademiska!

!

Rafaeli, E., Bernstein, D,& Young, J. (2010). Schema
Therapy: Distinctive Features. London: Routledge
(Book)!

Skjematerapi ved emosjonelt
ustabil - og engstelig/unnvikende
personlighetsforstyrrelse!

!
Agenda torsdag 22. april 2021!
!

Erlend Aschehoug

09.30 - 10.00: Registrering
10.00 - 11.30: Skjematerapi som en biopsykososial
sårbarhetsmodell
11.30 - 12.30: Lunsj
12.30- 14.00: Modusarbeid ved EUP: overkomme
beskyttermodus!
14.00 - 14.15: Pause
14.15 - 15.45: Modusarbeid ved EUP: avvæpne og
begrense kritisk, dømmende modus
15.45 - 16.00: Pause
16.00 - 17.00: Modusarbeid ved EUP: kanalisere
sinne til sint barn modus og sette grenser overfor
impulsivt barn modus.!
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). !

!

Erlend Aschehoug har siden 2014 jobbet
aktivt med gruppeskjematerapi i sin
privatpraksis.!

!

!
!

Agenda fredag 23. april 2021!

!

08.30 - 09.00: Registrering
09.00 - 10.30: Modusarbeid ved EPF: overkomme
beskyttermodus
10.30 - 10.45: Pause
10.45 - 12.15: Modusarbeid ved EPF: avvæpne og
begrense kritisk, dømmende modus
12.15 - 13.15: Lunsj
13.15 - 14.45: Modusarbeid ved EPF: avgrenset
nyomsorg overfor sårbart barn modus
14.45 - 15.00: Pause
15.00 - 16.00: Fordypning av begrepene avgrenset
nyomsorg og empatisk konfrontasjon!

!
!
!
!
!
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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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Norsk forum for skjematerapi!
Norsk forum for skjematerapi er for terapeuter som
ønsker å utvikle og fremme skjematerapi i Norge. Vi
er en tverrfaglig interesseorganisasjon og et
fagnettverk i Norsk forening for kognitiv terapi.
Dersom du ønsker å ta del i en spennende
terapibevegelse kan du kontakte oss på e - post:
erlend@psykologbehandling.no !

!

