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Manualen beskriver 12 sessioner i et kognitivt gruppebehandlingsforløb af mennesker med depression. Hver
session beskrives udførligt mht.
indhold, spørgsmål, øvelser, arbejdsskemaer etc. Arbejdsskemaer kan hentes gratis på nettet.
Behandlingsforløbet har været afprøvet på en række psykiatriske behandlingssteder i Danmark, og manualen
er et resultat af klinisk praksis med ca. 30 gruppeforløb med både indlagte og ambulante klienter. Henvender
sig til psykologer, psykiatere og andre behandlere, der ønsker at etablere et gruppebehandlingsprogram for
depressive klienter på et kognitivt grundlag.
Psykolog Torben Jager Petersen - København og Hillerød. Det er meget vigtig at forstå, at angst, depression,
selvværdsproblemer, OCD m. Skridtet fra teori til hypotese, d.
Autoriseret Psykolog - Specialist i kognitiv terapi. samtale ved individuelle forløb. Kurser til private.
Kognitiv psykolog med speciale i søvnproblemer, stress, Depression, Angst og fobier, Sorg og krise, chok og
tab, Lavt selvværd, problemer i relationer – hjemme … PSYKOLOG PETER H. På kurset får du konkrete
teknikker til arbejdet med unge, der plages af eksamensangst. Normer. Forskning viser, at der er en god
behandlingseffekt ved individuelle forløb med børn, dog vil effekten typisk øges med inddragelse af forældre
og barnets omgivelser. Kognitiv adfærdsterapi er en effektiv terapiform til behandling af de fleste psykiske

lidelser hos børn og unge. Ved at klikke på kasserne ovenfor, afgrænses oversigten til kun at vise kurser der
relaterer til dine valg. 1000,- pr. m. Rasmussen Fisketorvet 4-6, 10. Peter H. Kognitiv psykolog med
speciale i søvnproblemer, stress, Depression, Angst og fobier, Sorg og krise, chok og tab, Lavt selvværd,
problemer i relationer – hjemme … PSYKOLOG PETER H. Kurser til private.
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