
 

10.17 Referansegruppe for kognitiv terapi (KT i AM) 

 

Paul Odberg, Janecke Thesen (leder), Maja Wilhelmsen, Reidun Kismul, Ellen Scheel, 

Morten 

Laudal, Nils Kolstrup, Lars Moland, Bente Aschim, Jon Aga, Ove Lintvedt, Signe Nome51 

Thorvaldsen, Unni Ringberg, Sverre Lundevall, Karin Breckan, Christine Strøm og Bjarte 

Storaas. 

Det er stor interesse for kognitiv atferdsterapi, og medlemmer av referansegruppa har vært 

involvert i diverse kursaktiviteter: 

Innføringskurs 

 Jannike Reymert og Sigurd Førre har vært kursledere for innføringskurs i KAT for 

allmennpraktikere i Trøndelagsområdet. Kurset ble fullført i september med 34 deltakere. 

 Bente Aschim og Sverre Lundevall har vært kursledere for allmennpraktikere i 

Østlandsområdet. Kurset ble fullført i november med 22 deltakere 

Det arbeides med å forankre årlig innføringskurs i KAT i en avtale mellom NFA og Norsk 

forening for kognitiv terapi. 

 

Studentundervisning 

 Bente Aschim, Sverre Lundevall og Ole Richard Haavet har deltatt med rollespill og 

gruppeledelse på et to dagers kurs i KAT i studentundervisningen i psykiatri i Oslo. Opplegg 

og ledelse ved Egil Martinsen og Erik Falkum 

 Kognitiv terapi blir nå en fast del av undervisningen i Tromsø både på 4. og 6. år på 

medisinstudiet. Det forsøkes en samordning med Universitetet i Oslo. 

 

Øvrige kurs 

 Referansegruppa, med Morten Laudal og Janecke Thesen som kursledere holdt emnekurs 

på Utstein i april. Tema var Acceptance and Commitment Therapy (ACT) med innleder fra 

den engelske gruppa ”10 minutes CBT” 

 Per Askim har vært kursleder i KAT-kurs på Diakonhjemmet. Bente Aschim holdt innlegg. 

 Ole Richard Haavet har ledet kurs for universitetslektorer i Oslo, tema var psykiatri i 

førstelinjetjenesten, særlig KAT. Bente Aschim og Sverre Lundevall deltok med innlegg 

 Lars Moland holdt om ”Kognitiv terapi i allmennpraksis” på kurs i fysikalsk medisin for 

allmennlegar på Hauglandsenteret i Fjaler. 

 

Andre aktiviteter 

Det er laget en undervisnings-DVD i KAT i samarbeid med Universitetet i Oslo (den 

inneholder 7 filmillustrasjoner av KAT-tilnærminger ved angst og depresjon) De som er 

interessert i å låne denne kan kontakte Bente Aschim eller Sverre Lundevall. Det arbeides 

med å legge en nedlastbar versjon på nettet. 

 Bjarte Storaas har tatt Andries Kroese sitt instruktørkurs i oppmerksomhetstrening over 9 

uker høsten 2010 og deltatt på en workshop med Jon Kabat-Zinn i regi av Oxford Cognitive 

Therapy Centre. Tittel: Mindfulness in medicine and psychology- A first hand taste and 

clinical applications. 

 Janecke Thesen og Nils Kolstrup jobber med KAT ved overvekt. Det er kontakt med de 

norske representantene for http://www.beckprogrammet.no/. som er positive til å samarbeide 

med norske allmennleger som interesserer seg for å bruke KAT i vektreduksjon. Beck 

programmet fokuserer på de psykologiske mekanismer bak hvorfor man overspiser og på 

langsiktige og permanente endringer i impulskontroll 



Nils Kolstrup leder et prosjekt i Tromsø som handler om å bruke et modulbasert dataprogram 

basert på kognitive prinsipper i behandlingen av deprimerte pasienter i allmennpraksis. 

Programmet består av 5 moduler og vi tenker oss at allmennlege og pasient møtes til en 25 

min konsultasjon mellom hver modul. I løpet av våren 2012 planlegges et kurs for leger som 

er interessert i denne måte å arbeide på, kurset vil primært bli tilbudt leger i nedslagsområdet 

rundt Silsand DPS. 

 Bente Aschim sitter som vararepresentant i styret i Norsk forening for kognitiv terapi 

(NFKT) 


