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Specialistkurs i Compassionfokuserad terapi (CFT)  
 
Innehållsbeskrivning och syfte 
CFT är en integrativ behandlingsmetod som plockar in teori och forskning från bland annat 
inlärningsteori, evolutionsteori, affektteori, hjärnforskning och buddhistisk meditationsteknik. 
Terapin fokuserar på att skapa en trygg bas utifrån vilken människor vågar möta obehag och 
svårigheter. Klienter tränas i att skapa ett hjälpsamt förhållningssätt till sig själva och  
man arbetar bland annat med att aktivera hjärnans trygghetssystem genom emotionella, 
kognitiva, beteendemässiga och fysiologiska tekniker. 
  
Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som främst 
fokuserat på människor som haft mycket självkritik och skam. CFT passar för klienter med en 
otrygg anknytning, klienter som har en negativ självbild, är självkritiska, upplever skam 
och/eller har höga krav på sig själva.  

 
Syftet med denna utbildning är att ge deltagaren en stabil grund för att börja arbeta med CFT. 
CFT är dock en komplex terapiform så detta ska ses som en introduktion till metoden. 
Deltagarna får den teoretiska förståelsen för CFT och praktisk färdighet i klientarbete. Målet 
är att deltagarna efter genomgången kurs ska känna sig trygga i att börja arbeta med klienter 
utifrån CFT.  
 
Kursens upplägg 
Kursen består av åtta heldagar uppdelat på fyra delkurser. 
 
Delkurs 1 – Introduktion till CFT (2 dagar). Kursen ger deltagarna den teoretiska grunden för 
CFT, samt färdigheter i hur man praktiskt arbetar med CFT med klienter. Deltagarna lär sig 
att göra en fallkonceptualisering utifrån CFT, samt hur man börjar bygga medkännande 
förmågor och färdigheter. Introduktion ges till att börja öva medkänsla som terapeut. Teori 
blandas med demonstrationer, rollspel och egen träning. 
 
Delkurs 2 – Känslor, självkritik och medkänsla i mötet med svårigheter (2 dagar). Kursen har 
fokus på att praktiskt använda färdigheter i medkänsla. Deltagarna lär sig hur man arbetar 
med känslor, självkritik och använder medkänsla i arbetet med klienters svårigheter. Dagarna 
innehåller rollspel, övningar och diskussioner. 
 
Delkurs 3 – Hinder, blockeringar och terapirelationen (2 dagar). Dagarna innehåller rollspel 
och fallexempel där deltagarna får träna sig i att möta och hantera klienters hinder och 
blockeringar i terapin. Deltagarna får även träna sig i att lägga upp en CFT-terapi. Arbete med 
att använda medkänsla i utvecklandet av sig själv som terapeut. 
Viss plats lämnas för deltagarnas egna önskemål som framkommit under kursen. 
 
Delkurs 4 - Examination och arbete med inlärningserfarenheter (2 dagar). Ena dagen ägnas åt  
examinerande rollspel. Andra dagen har fokus på att använda i medkänsla i arbetet med 
inlärningserfarenheter. 
Viss plats lämnas för deltagarnas egna önskemål som framkommit under kursen. 
 
Mellan delkurserna kommer deltagarna läsa litteratur och arbeta med övningar och uppgifter. 
Deltagarna rekommenderas att under kursens gång söka handledning i CFT av erfaren CFT-
terapeut för att få individuell hjälp i klientarbetet.  
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Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom psykologisk 
behandling/psykoterapi, samt klinisk vuxen. 
 
Lärandemål 
Deltagaren förväntas efter avslutad kurs kunna: 
-Redogöra för teorierna och den forskning som bygger upp CFT  
-Lägga upp en CFT-terapi 
-Använda specifika CFT-interventioner såsom övningar, funktionell analys av självkritik, 
arbeta med känslor och stolsarbete 
-Arbeta med hinder, blockeringar och svårigheter som uppstår i en CFT-terapi 
-Använda interventionerna i CFT på sig själva 
-Reflektera runt och inta ett kritiskt förhållningssätt i arbete med fallexempel, val av 
interventioner och behandlingsupplägg 
 
Examination 
Skriftlig behandlingsrapport innehållande: Fallkonceptualisering och behandlingsupplägg 
kopplat till CFTs teori. Diskussion runt val av interventioner och möjliga svårigheter, hinder 
och blockeringar. Reflektion runt den egna terapeutrollen. Redogöra för evidens kopplat till 
behandlingsupplägget. 
Examinerande rollspel. Kursdeltagarna förväntas även vara aktiva i diskussioner och 
reflektioner under samtliga tillfällen. 
 
Utvärdering 
Deltagarens egna utvärdering av terapeutisk kompetens genom ”CFT Therapy Assessment 
Scale”. Skriftlig utvärdering av kursen. 
 
Vetenskap och beprövad erfarenhet 
Kursen bygger på den Masterutbildning i CFT som ges vid Derby University av professor och 
leg. psykolog Paul Gilbert. CFT är en integrativ behandlingsmetod som plockar in teori och 
forskning från bland annat inlärningsteori, evolutionsteori, affektteori och hjärnforskning. De 
interventioner som används kommer från KBT, psykodynamiska metoder, buddhistisk 
mediation och imaginärt arbete och enbart interventioner med stöd i forskning och i beprövad 
erfarenhet används. CFT är inte manualbaserat utan interventionerna väljs ut och anpassas 
efter klienten utifrån fallkonceptualisering och beteendeanalys baserat på KBT-teori. 
Teoriavsnitten och förklaringsmodellerna i CFT kan användas i kombination med andra 
terapiinriktningar. 
 
Kursledare och arrangör 
Kursen hålls av Sofia Viotti, leg.psykolog och författare till boken ”Compassionfokuserad 
terapi”. Sofia är utbildad i CFT av leg.psykolog och professor Paul Gilbert som har skapat 
metoden. Hon har ett Post Graduate Certificate i CFT från Derby University. 
 
Sofia har under flera år arbetat med CFT i klientarbete och skapat och hållit grupper i 
Compassion Mind Training. Hon har de senaste åren föreläst och hållit kurser om CFT runt 
om i Sverige, samt gjort en studie vid KI på ett 8-veckorsprogram. Hon handleder i CFT på 
Karolinska Institutet samt genom sitt egna företag. Sofia driver mottagningen 
Compassionmottagningen och utbildningsföretaget Compassionfocus Sweden AB. Hon driver 
även informationssajten Compassionportalen.  
 
Detta är den andra omgången av denna specialistkurs i CFT. 
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Examinator 
Maria Bragesjö, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk 
psykologi. 
 
Behörighet: 
Leg. psykolog med möjlighet att använda CFT på minst en klient under kursens gång.  
 
Praktisk information 
Datum: 19-20 sep 2018, 5-6 dec 2018, 30-31 jan 2019, 10-11 april 2019 
Tid: 9-16 
Plats: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, Stockholm 
Pris: 24 000 kr + moms 
Fika på förmiddag och eftermiddag ingår. 
Närvaro: Obligatorisk närvaro hela dagarna 9-16. Max 1 dags frånvaro pga sjukdom kan 
kompletteras skriftligen.  
 
Anmälningar tas emot fram till kursstart. Max 14 deltagare. Anmälan är bindande. 
Info och anmälan: www.compassionfocus.se eller maila: info@compassionfocus.se  
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Vissa artiklar tillkommer. 
 


