
Innhold

Kurset gir en innføring i terapimodellen.                                    
I skjematerapi har man fokus på tidlig, uhensiktsmessig 
skjema som man antar spiller en vesentlig rolle ved 
personlighetsproblematikk og relasjonsskader. Skjemaer har 
bakgrunn i en vanskelig barndom og oppvekst. En oppvekst 
hvor barnets grunnleggende behov ikke har blitt møtt, og 
innarbeidete, uhensiktsmessig mestringsstrategier har blitt 
løsningen for barnets overlevelse.                                      
Young benytter 18 tidlige maladaptive skjema som viser til 
selvdestruktive  grunnleggende mønster (tema) som stadig 
ruller opp i pasientens liv. Eksempel på slike skjema kan 
være; forlatthet/ustabilitet, følelsesmessig forsømmelse, 
mistillit / misbruk, selvforsakelse, strenge standarder/
overdrevent kritisk, defekt / skam.Tidlige maladaptive 
skjemaer kjemper for å overleve, de er selvdestruktive og 
mønster som gjerne varer livet ut. Skjemaene er vanskelig å 
helbrede ettersom de er sterke overbevisninger om seg selv 
og de andre som har blitt internalisert fra tidlig barndom. 
Skjemaene gir pasienten en følelse av forutsigbarhet og 
sikkerhet, til tross for at de også er smertefulle og medfører 
vanskeligheter i hverdagen. Skjemaene er også sentrale ifht 
hvordan den enkelte pasienten ser på seg selv og egen 
identitet, slik at motstanden i terapien kan handle om å 
holde fast på den opplevde kontrollen og den indre 
koherens.    

Målsetting

1. Deltagere vil få en forståelse av sentral prinsipper i 
terapimodellen (både skjemamodellen og 
modusmodellen).

2. Deltagere vil få en grundig framstilling av de 18 ulike 
skjemaer og uhensiktsmessige mestringsstrategier.

3. Gjennomgang av de 10 grunnleggende modi.
4. Gjennomgang av ulike kartleggingsskjemaer og hvordan 

anvende disse i utredning.
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Påmelding og pris
Kursavgift: 5. 000,- (inkluderer kurshefte og lunsj begge 
dager) 
Påmelding gjøres på nettsiden www.psykologbehandling.no 

Frist for påmelding er 15. januar 2023

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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Agenda onsdag 15. mars 2023

09.30 - 10.00: Registrering. 
10.00 - 11.30: Skjematerapi - en biopsykososial 
sårbarhetsmodell og integrativ terapitilnærming.
11.30 - 12.30: Lunsj
12.30 -  14.00: Gjennomgang av sentrale komponenter i 
skjemamodellen: grunnleggende følelsesmessige behov, tidlig 
maladaptivt skjema, påvirkningsfaktorer for dannelse av skjema 
og skjemaopprettholdne faktorer.
14.00 - 14.15: Pause 
14.15 - 15.45: Hvordan gjenkjenne et skjema?                    
Definisjon og kategorisering av de 18 ulike skjemaer slik de er 
definert i skjematerapi. 
15.45 - 16.00: Pause 
16.00 - 16.40: Hvordan gjenkjenne et skjema forts.?
16.40 - 17.00: Utsjekk -  kommentarer og spørsmål

Agenda torsdag 16. mars 2023

08.30 - 09.00: Registrering. 
09.00 - 10.30: Hvordan gjenkjenne et skjema forts.? 
10:30 - 10:45: Pause
10.45 - 11.30: Kartleggingsverktøy. Faser i skjematerapi.
11.30 - 12.30: Lunsj
12.30 - 13.15: Endringsfilosofi i skjematerapi 
13.15 - 14.00: Gjennomgang av modusmodellen.
14.00 - 14.15: Pause
14.15 - 15.00: Oversikt over intervensjonsmetoder.
15.00 - 15.40: Skjema og modus Quiz
15.40 - 16.00: Utsjekk -  kommentarer og spørsmål

  

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

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 

Erlend Aschehoug

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).
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