
 Kursus 

 Introduktion til Compassion Focused Therapy/ 

 Medfølelsesfokuseret terapi 

Underviser: Dr., PhD Chris Irons, klinisk psykolog i Londons Eastend. 

Skam & et højt niveau af selvkritik indgår i en række forskellige psykiatriske problemer, som depression 

(både unipolar & bipolar), angstlidelser, psykose, spiseforstyrrelser og personlighedspatologi. Forskning har 

peget på, at skam & selvkritik kan spille en vigtig rolle  i udviklingen & vedligeholdelsen af disse psykiske 

lidelser, og kan begrænse effekten af standard-terapier. Endvidere er det for mange med disse problemer 

svært at opleve visse typer af positiv affekt, som følelser af tryghed, beroligelse & medfølelse, og de 

pågældende patienter har ofte en baggrund, hvor de er blevet forsømt, nedgjort, mobbet el. på anden 

måde dårligt behandlet. CFT/medfølelsesfokuseret terapi blev netop udviklet med henblik på kroniske 

problemer forbundet med  skam & destruktiv selvkritik. 

CFT er en form for ”3. generations” kognitiv adfærdsterapi. Den bygger på mindfulness og moderne 

neuropsykologi, tilknytningsteori, evolutionsbiologi m.v., og trækker også på psykodynamisk terapi, 

humanistisk psykologi – og buddhistisk praksis. I CFT forstås medfølelse som en sensitivitet over for vores 

egen og andres lidelse og årsagerne til denne, sammen med et dybt ønske om at lindre & forebygge 

lidelsen. 

CFT er en transdiagnostisk metode, der er blevet udviklet over 30 år af psykologiprofessor Paul Gilbert o.a., 

og kan appliceres i forhold til en række psykiske lidelser (angst, depression, PTSD, OCD, spiseforstyrrelser, 

skizofreni).  Metoden kan bruges både som gruppe & individuel terapi, og forskning peger på gode 

resultater. Der er en gryende interesse for CFT i Danmark. 

Chris Irons arbejder for et Community Mental Health Team i  det gamle arbejderkvarter Bethnal Green. 

Sammen med Paul Gilbert o.a.  er han engageret i  den kliniske & teoretiske udvikling  af CFT som en 

forskningsbaseret psykoterapeutisk metode, og han er medlem af bestyrelsen for den velgørende 

organisation Compassionate Mind Foundation. 

Dato: fredag d. 20. maj 2016 kl. 9-16. 

 

Desuden mulighed for: 

 Intensiv workshop 

 Med Chris Irons 

Hvor vi vil gå mere i dybden med hvordan, man gennem ”compassionate mind training” (CMT) kan udvikle 

evnen til medfølelse hos patienter, herunder selv-medfølelse, og dermed mindske lidelse og give mere 

plads for velvære & positive følelser. 

Dato: lørdag d. 21. maj 2016 kl. 9-16. 



 

Sted: Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, Brønshøj, mødelokale 6. (Linje 2A går lige til døren, bus 350S 

& 5A går til Brønshøj Torv, hvorfra der er få minutters gang) 

Forplejning:  Morgenkaffe med hjemmebagte boller, frokostbuffet, eftermiddagskaffe & kage. 

Deltagere: Psykologer & evt. læger. 

Pris: 1800 kr. for begge dage for medlemmer af Selskabet, 2000 kr. for andre. Halv pris, hvis man kun 

ønsker den første kursusdag. 

Tilmelding senest 17/4 2016 til selskabets mailadresse: psykologisk-psykiatri@hotmail.com med angivelse 

af kursus ”20-21.05.16”, eller ”20.05.16”, navn, medlemsnr. I DPF og evt. medlemskab af Selskabet. 

Desuden indbetales det relevante beløb på konto i Lån & Spar Bank 0400 4012612244 mærket kursus ”20-

21.05.16” el. ”20.05.16” og eget navn. 

Har du brug for EAN regning, så angiv dette i mailen med EAN nr. & adresse på kontaktperson på din 

arbejdsplads. 

Meritering: Kurset forventes godkendt med 12 hhv. 6 timer på specialistuddannelsen, både i Psykopatologi 

og Psykoterapi. Kursusbeviser udstedes, for 1 hhv. 2 dage. 

 P.b.v. 

 Lars Andersen, sekretær 
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