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Kognitiv terapi 

med fokus på teori og praksis 

Trondheim, 23. – 24. mars 

 

NB: Kort påmeldingsfrist 

10 ÅR med KUNST | KULTUR | PSYKISK HELSE har gitt Bergen kommune mye ny 
kunnskap og erfaring. Vi inviterer derfor til spennende kongress. Vær 
oppmerksom på kort påmeldingsfrist – 24. februar! I tillegg til presentasjoner 
fra Bergen kommune, vil programmet bestå av interessante innlegg fra Norge, 
Sverige, Finland og England. Bl.a Märta Tikkanen, Startprosjektet fra England, 
forfatter Vigdis Hjort, Anna Odell fra Sverige og Core Art fra England. I tillegg 
mange bidrag i parallellsesjoner. Ekskursjoner til gallerier og andre tilbud i 
Bergen kommune. 
Vi inviterer også til innsending av abstracts for parallellsesjoner og postere for 
egen utstilling. Bruk gjerne facebook og andre medier for å varsle venner! 
Mer informasjon på www.ffhs.no   
Mer om Kunst, kultur og psykisk helse på www.kraftverkprosjektet.com. 
Spørsmål? Kontakt livelin.remme@bergen.kommune.no 

 Påmeldingsfrist: 
27. februar 
 
Pris: 3.150,- 
inkl. fyldig 
dokumentasjons-
perm 
 
Meld deg på i 
dag 

Introduksjonskurset vil fokusere på grunnleggende 
elementer ved både kognitiv terapi og metode. Under 
disse to dagene lærer man seg hvordan man skal 
strukturere en kognitiv terapisesjon, hvordan man skal 
identifisere og modifisere negative automatiske tanker, 
samt få frem og forandre negative grunnleggende 
leveregler pasienten har om seg selv. Betydningen av 
hjemmeoppgaver i kognitiv terapi, kognitiv 
kasusformulering samt andre kognitive teknikker blir 
også gjennomgått. Kurset er lagt opp med 
forelesninger, praktiske gruppeoppgaver og 
videodemonstrasjoner slik at deltakerne får en fin 
blanding av teori og praksis. 
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