Innhold!

!

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.!

Praktisk informasjon!
Dato!
22. november - 23. november 2021!

!

Sted!
Klinikk for psykologbehandling!
Fjellgata 14!
Kongsvinger!

!

!
!
!

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

Målsetting!
• Att känna igen och bemöta de tre
huvudgrupperna av copingmodes:!
• Undvikande copingmodes !
• Resignerande copingmodes!
• Överkompenserande copingmodes!
• Central intervention för bemötande: Empatisk
konfrontation!
• Att bemöta internaliserat förälder mode! !
• Central intervention: två-/flerstolsövningar!

!
Frist for påmelding er 15. oktober 2021!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

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

Godkjenning!
Norsk Psykologforening har godkjent kurset med
16 timer vedlikeholdsaktivitet.
!
Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt
spesialist- og etterutdanningskurs av
Spesialitetskomiteen i psykiatri og av
Spesialitetskomiteen i allmennmedisin.!

!

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)!
Arntz, A. & Genderen, H. van (2009). Schema
Therapy for Borderline Personality Disorder.!

!

Ferdighetstrening i skjematerapi Kurs 1!

!
Poul Perris

!

Agenda mandag 22. november!

09.00 - 10.00: Registrering
10.00 - 17.00: Ferdighetstrening: Genomgång och
tillämpning av schematerapeutiska
förändringsinterventioner!

!

Poul Perris är leg läkare, psykoterapeut
och handledare, samt rektor vid Svenska
Institutet för Kognitiv Psykoterapi,
Stockholm. Poul Perris är utbildad i
schematerapi hos Dr. Jeffrey Young och
är certifierad både som individual och parterapeut. !

!

Poul Perris är sedan många år en flitigt
anlitad föreläsare med behandling av
personlighetsrelaterade störningar,
föräldraskap och par-terapi som sina
specialområden. Han är ”Founding
President” av ISST, den internationella
schematerapiföreningen, samt Ordförande
för den svenska KBT-föreningen, sfKBT. !

!

•!
Att grunda sig i sitt sunda vuxenmode som
psykoterapeut (presentationsrunda)!
•!
Förändringsfilosofi: intra-psykisk,
interpersonell, livsklister (diskussion)!
•!
Att identifiera copingmodes i terapirummet
(rollspel – se, göra i par)!
•!
Att tillämpa empatisk konfrontation (rollspel –
se, göra i par)!
•!
Terapeutens egna scheman/modes i relation
till patientens coping (diskussion)!
!

!
!
!

Agenda tirsdag 23. november !

08.00 - 09.00: Registrering
09.00 - 16.00: Ferdighetstrening: Genomgång och
tillämpning av schematerapeutiska
förändringsinterventioner!

!

•!
Att bemöta patientens internaliserade
föräldermodes (stolsövning – se, göra i par)!
•!
Terapeutens egna scheman/modes i relation
till patientens internaliserade föräldermodes
(diskussion)!
•!
Att bemöta barnmodes – fokus arga/
impulsiva barnet (rollspel – se, göra i par)!
•!
Terapeutens egna scheman/modes i relation
till patientens arga/impulsiva barnmodes (diskussion)!

!!
Hva er skjematerapi?!
!
Skjematerapi ble utviklet av den amerikanske
psykologen Dr. Jeffrey Young på midten av 1980tallet. Terapiformen er spesielt godt egnet for
behandling av langvarige, personlighetsrelaterte
problemer som har sine røtter i tidlige relasjoner fra
ens barndom og oppvekst. Den terapeutiske relasjon
spiller en vesentlig rolle i denne terapiformen.
Gjennom såkalt «nyomsorg» (limited reparenting)
modellerer terapeuten hvordan klientens
grunnleggende behov kan bli møtt på en annen
måte enn i oppveksten. !

!

Et tidlig, uhensiktsmessig skjema består av minner,
følelser, kroppslige fornemmelser og tanker. Det
kjennetegnes ved et bredt og gjennomtrengende
mønster eller tema som berører personens selvbilde
og dets forhold til andre. Det dannes i barndom eller
ungdom pga at barnets behov ikke ble møtt på en
god nok måte. Et skjema utvikles og forsterkes
gjennom hele livet og er i betydelig grad
dysfunksjonelt.!

!

Kjernebegreper i skjematerapi;!
• Tidlig, uhensiktsmessig skjema !
• Emosjonelle kjernebehov!
• Uhensiktsmessige håndteringsstrategier !
• Modus!

