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Kognitiv miljøterapi (Bliksted & Bendix, 2003)

Den kognitive miljøterapi skiller seg fra 

tradisjonell miljøterapi ved å innbefatte alt 

tverrfaglig personale og samtlige aktiviteter og 

behandlingstilbud som tilbys den enkelte pasient 

slik at kognitiv miljøterapi i prinsippet

finner sted 24 timer i døgnet.



Kognitiv miljøterapi (Lykke, 2001:19)

Kognitiv miljøterapi kan enkelt beskrives som det å

benytte metoder fra kognitiv terapi i miljøterapi i 

psykiatriske sykehusavdelinger. 

Kognitiv miljøterapi er 

«en aktiv, strukturert, problemorientert, 

psykoedukativ og dynamisk form for behandling, 

hvor den kognitive modell anvendes i 

behandlingsmiljøet med innlagte pasienter med 

den hensikt å utvikle alternativer til pasientens

dysfunksjonelle reaksjonsmønstre og utvikle nye 

ferdigheter»



Kognitiv miljøterapi (KMT)

Pasientinfo: Seksjon allmennpsyk, Levanger:

Kognitiv miljøterapi er en aktiv behandlingsform fordi handling er 

nødvendig for å få til forandring. 

Den er strukturert fordi det er en spesiell form som gir gode resultater. 

Behandlingen er problemorientert. Man arbeider med aktuelle 

problemer og man lærer hele tiden noe om seg selv og sin sykdom. 

Kognitiv behandling gir deg nye og bedre handlingsmuligheter, og du kan 

utvikle nye ferdigheter. 



SENTRALE ELEMENTER I 

Kognitiv Miljø Terapi (KMT)

1. Definisjon av problemområde(r)
– Gjennomgangstema, problemområder

2. Mål for arbeidet/behandlingen
– Prioritere mål

– Gradere vanskene tilknyttet problemområder

3. Psykoedukasjon
– Kunnskap om psykiske lidelser

• Generelt og individuelt

– Normalisering
• Glidende overgang mellom normale og ”syke” tanker

4. Øvingsoppgaver eller fokusområde(r)

Undervisningspakken: 
Angst

A Johansen, Klin PHV og rus, HNT HF

../Innføring i kognitiv terapi/Ny pakke 2012/Sykdomslære & kognitiv terapi høst 2012.ppt
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Kognitive 
intervensjo
ner

Adferds
intervensjo
ner

Miljøet
✓Relasjonen
✓Behandlingsmiljø
✓Sokratisk  praksis
✓Psykoedukasjon
✓Kasusformulering

Komponenter i KMT

Slides fra Marit Lie Singsaas



- Ferdighetstrening

- Fysisk aktivitet

- Aktivitetsregistrering

- Atferdseksperiment

- Eksponeringstrening

- Responsprevensjon

- Problemløsning

- Bidra til å bygge nettverk 

og sosiale kontaktpunkter

- Positiv oppmerksomhet

- Rollemodeller

- Rollespill

Slides Marit Lie Singsaas

Kognitive 
intervensjoner

Atferds
intervensjoner

Miljøet
✓ Relasjonen
✓ Behandlingsmiljø
✓ Sokratisk  praksis
✓ Psykoedukasjon
✓ Kasusformulering

Terapeutens arbeidsoppgaver
- Praktiske gjøremål
- Gi omsorg og støtte
- Rammer/grenser/oppdragelse
- Motiveringsarbeid
- Fokus på ressurser
- Målrettet  arbeid
- Individuell tilpasning
- Tydelig  kommunikasjon/ info
- Positiv/optimistisk atmosfære
- Bygge tillit og vise engasjert    
tilstedeværelse – god allianse
- Kartlegging
- Observasjon/registrering
- Utarbeide kasusformulering
- Sosialisering til terapien
- Tverretatlig samarbeid
- Her-og-nå samtaler
- Dokumentere
- Psykoedukasjon; ind. og gruppe

- Strukturerte samtaler
- Lære ungd. å identifisere 
tanker og forestillinger i 
problematiske situasjoner.
- å vurdere sine NAT mot fakta 
og korrigere oppfatninger.
- å benytte seg av kognitive 
strategier og teknikker for 
endring (sokratisk dialog, 
restrukturering,kakediagram, 
kontinuum, positiv logg, 
flashcards osv)
- å hjelpe ungd. til å utvikle 
nye funksjonelle og adaptive 
holdninger til seg selv, andre 
og fremtiden.
- Benytte ulike skjema
- Kasusformuleringer
- Utvikle hypoteser
- Forebyggende arbeid

TERAPEUTENS PERSONLIGE EGENSKAPER
- Ikke-dømmende, interessert, fleksibel, åpen, undrende, oppmerksom, tålmodig, lojal, motivert, innta 
konsekvent varm og empatisk holdning. Være kreativ og oppfinnsom i samarbeidet med pasienten.
- Bevissthet rundt egne verdier, AT/holdninger og reaksjoner
- Kjennskap til egne begrensninger i kompetanse, ta ansvar for faglig utvikling
- Evne til å omsette teori i praksis.   - Evne til å motta veiledning



SITUASJON

OMVERDEN

Tanke

Kropp

FølelseAtferd

NAT

Grunnleggende 

antagelser

Leveregler

Angst

Sinne

Glede

Tristhet

Avsky

Overraskelse

6 grunnfølelser:

Svette

Hjertebank

Magevondt

Skjelving

Tanker

Bilder

Indre dialog

Stemmer

Noe vi gjør

Isolasjon

Unngåelse

Aggresjon

DEN

KOGNITIVE

DIAMANT

A Johansen, HNT, Psyk klin



Enkel kognitiv 

kasusformulering

Når du opplever …………………………………..
Så reagerer du slik  ………………………………
Som fører til  ……………………………………….

Tanker i sammenheng med dette………….

SITUASJON

KROPP, FØLELSER & ATFERD

KONSEKVENS

TANKER



Arbeidsallianse

1. Enighet om målene og formålet med terapien

2. Enighet om metoder og teknikker som skal 
anvendes

3. Enighet om behandlerens rolle

4. Brukerens tro eller tillit til det terapeutiske arbeidet



P
ri.

Problem Mål

Sover dårlig Jeg sover mer enn 5 timer hver natt

Trekker meg for meg selv/sitter på 
rommet

Jeg er mer enn en time ute av rommet 
pr vakt

Vektøkning

Jeg spiser 3 brødskiver eller mindre til 
frokost og lunsj, og en kalorifattig 
porsjon middag

Grubling
Notere grubletema til neste samtale 
med terapeuten, aktivere meg med 
musikk og spill.



Nettverk Kognitiv miljøterapi Innherred

www.hnt.no/KMTnettverk

• Skal stimulere til utbredelse og praktisk utøvelse av kognitiv 

miljøterapi 

• Nettverk for fagfolk fra Bufetat og sykehusene i Helse Nord-

Trøndelag. Åpent for alle institusjoner som har/er i ferd med å ta 

NFKT sin modul 1 eller tilsvarende kompetanse innen kognitiv 

terapi

• Nettverksmøter avholdes 4- 6 ganger i året og er uten formell 

makt. Brukes til utvikling av forslag som ledelsesforankres, og 

gjennomføres i samarbeid mellom Helseforetaket og Bufetat

• Evaluering av mål, virkemidler og nettverkets sammensetning 

hvert år, på nettverksmøtet i januar

http://www.hnt.no/KMTnettverk


Nettverk Kognitiv miljøterapi Innherred

Tema /saker vi har diskutert/gjennomført:

Avklare tankegods, erfaringsutveksling, status og 

forventninger fra de som er nye i gruppen 

Vi gjennomfører en heldag og en halvdag fagsamling 

Kursing i KT for «viderekomne» miljøterapeuter i KT

Implementering av

Kognitiv terapi i miljøterapien 

Nettverk. Hvordan skal det se ut og hvem deltar?
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Nettverk Kognitiv miljøterapi Innherred

www.hnt.no/KMTnettverk

• Vi ”snylter” på hverandres erfaringer, kompetanse og 

økonomi i nettverket. Flere deler på utgifter, og hver 

enkelt krone utnyttes maksimalt til kurs og andre 

opplegg vi kan arrangere

• Implementering av kognitiv miljøterapi lettes ved at man 

ser, hører og lærer av hverandres erfaringer, og blir en 

del av et større fellesskap

• Det er nødvendig at nettverkets deltagere er ildsjeler

• Det er svært viktig med støtte fra ledelsen om en skal 

lykkes med implementeringen

http://www.hnt.no/KMTnettverk
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Avslutning

Nettverk Kognitiv miljøterapi Innherred

www.hnt.no/KMTnettverk

Arne.okkenhaug@hnt.no 74098662 / 45674104

http://www.hnt.no/KMTnettverk
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Klinikk for psykisk 

helsevern og rus

…Et kvalitetsvalg

Takk for oppmerksomheten!


