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Kognitiv terapi vinder frem i disse år som en effektiv behandlingsmetode, både på de psykiatriske
hospitalsafdelinger og i privat praksis. Men ikke alle psykiske lidelser responderer lige godt på kognitiv
korttidsterapi.
Det gælder ikke mindst personligheds-forstyrrelser. Til denne gruppe har den amerikanske psykolog og
kognitive terapeut Jeffrey E. Young udviklet skemafokuseret terapi, der sigter på at bryde eller svække de
gamle, destruktive psykiske mønstre (skemata). Youngs behandlingsmodel er et pionerarbejde, der inddrager
elementer også fra gestaltterapi, objektrelationsteori og psykoanalytiske metoder. Ud over at beskrive teorien
og rationalet bagved indeholder bogen Youngs spørgeskema til brug for afdækning af patientens skemata,
samt en patientvejledning, der orienterer patienten om behandlingsmetoden. Bogen henvender sig til alle, der
arbejder med psykisk syge mennesker, i første omgang psykologer og psykiatere. Den er så let tilgængelig, at
den også vil kunne læses af andre interesserede. Jeffrey E. Young er en af de førende internationale kapaciteter
inden for kognitiv terapi. Han er uddannet af grundlæggeren af kognitiv terapi, Aaron Beck, og er i dag
direktør for The Cognitive Therapy Center i New York og i Connecticut. Han har undervist på workshops over
hele verden, første gang i Danmark i november 2003. Bogen er oversat fra amerikansk efter Cognitive
Therapy for Personality Disorders af Hanne Vedel Sterndorf. Bogen har i 2. udgave fået nyt omslag og ny
titel, men indholdsmæssigt er den helt identisk med 1. udgave: Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser.

Vi tilbyder behandling, undervisning, træning og supervision på et kognitivt terapeutisk grundlag. Jeg
tilbyder individuel -, familie- og parterapi, samt terapi til særlig sensitive børn, unge, voksne og familier.
Personlighedsforstyrrelser indebærer afvigelse indenfor kognition, følelsesliv, impulskontrol,
behovstilfredsstillelse og interpersonlige forhold. Jeg tilbyder individuel -, familie- og parterapi, samt terapi
til særlig sensitive børn, unge, voksne og familier. Personligheden udvikles ud fra de påvirkninger man får i
barndommen og ungdommen og ud fra medfødte egenskaber som bestemmer hvor sårbar man er for at få de
enkelte personlighedsforstyrrelser. Man er usikker på, hvem man selv er og føler indre tomhed. 30 kaffe, the
og sandwich Landsforeningen Autisme 5. og 6. Kognitiv Terapi: Skuespiller Martin Brygmann i TV2 Nov.
2011: Jeg har gået i behandling for min panikangst hos Sebastian Swane, som er en fantastisk mand, ekspert i
kognitiv psykoterapi og kommet helt af med min sceneskræk Jeg er uddannet psykolog fra University of
London og Københavns Universitet. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt
kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale. Denne omfatter
videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer,
læger, samt tværfagligt personale. Denne omfatter videreuddannelse primært til psykologer og læger, samt
kortere og længerevarende kurser til såvel psykologer, læger, samt tværfagligt personale. 33 32 88 14 Eivind
er uddannet cand. Vores psykologer i København tilbyder terapi inden for angst, depression, stress, lavt
selvværd, sorg, kriser osv. Personlighedsforstyrrelser indebærer afvigelse indenfor kognition, følelsesliv,
impulskontrol, behovstilfredsstillelse og interpersonlige forhold. Kognitiv Terapi Center Århus har en fast
kursusportefølje til professionelle behandlere. marts 2013 Kirsten Callesen, psykolog Psykologisk Ressource
Center Piger og autisme – i praksis Hvad er personlighedsforstyrrelser. Vi har alle en grundig terapeutisk
træning og er erfarne undervisere Kognitiv terapi – også kaldet kognitiv adfærdsterapi – er en form for
psykoterapi som oprindelig blev udviklet af amerikanerne Albert Ellis og … Videreuddannelser og kurser. 19.

