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Specialistkurs för psykologer i compassionfokuserad terapi (CFT) och självmedkänsla

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs i Klinisk vuxenpsykologi och 
Psykologisk behandling/psykoterapi.

Vad är Compassionfokuserad terapi (CFT)?

Compassionfokuserad terapi är en integrativ terapiform som har 
utvecklats av psykologiprofessor Paul Gilbert, University of Derby, 
England. Hans främsta terapifokus var i begynnelsen människor som 
beskrev mycket självkritik och skam. Senare har metoden vidgats för 
att bland annat arbeta med depression, ångest, ätstörningar, ilska 
och låg självkänsla. Metoden bygger på compassionfokuserade 
interventioner och forskning om självmedkänsla. Den fokuserar på 
att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra samt till 
samarbete och upplevelse av trygghet. 

Vetenskap och beprövad erfarenhet

CFT är en terapiform med inslag från anknytningsteori, evolutionsteori, 
hjärnforskning och buddhistisk kontemplativ tradition. Det har 
de senaste åren kommit allt mer forskning som visar effekten av 
compassion och självmedkänsla som fokus i terapeutiskt arbete (t.ex. 
Neff, Rude & Kirkpatrick 2007). Kirby et. al. (2017) har studerat hur 
interventioner i behandlingar med fokus på compassion till en själv 
och andra har effekt på flera psykiska problematiker, till exempel 
stress, ångest och nedstämdhet. 

En metaanalys gjord av MacBeth & Gumley (2012) visade på tydliga 
samband mellan självmedkänsla och psykopatologi: en större grad av 
självmedkänsla ger en ökad resiliens mot psykisk ohälsa, dvs, ett skydd.  

Kursens mål

Det övergripande syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig 
tillämpa compassionfokuserade interventioner i det kliniska arbetet och 
att utveckla compassion och självmedkänsla som en färdighet, både i 
arbetet och i privatlivet. Kursen syftar även till att ge deltagarna kunskap 
om hur compassion och självmedkänsla kan integreras i psykologisk 
behandling, både individuellt och i grupp. 

Målgrupp

Legitimerade psykologer. 
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Kursens omfattning och upplägg

Kursen omfattar sex heldagar fördelade på tre tillfällen. Totalt ingår 
48 undervisningstimmar. Kursen godkänns som en fördjupningskurs 
i Klinisk vuxenpsykologi och Psykologisk behandling/psykoterapi. 
Då CFT är en metod under utveckling, vigs en av kursdagarna till att 
utforska kroppens upplevelser av compassion med hjälp av yin- och 
restorativ yoga. Vi upp märksammar kopplingen mellan kropp och 
hjärna och diskuterar compassionfysiologi och andningspraktik.

Kursen är upplevelsebaserad vilket innebär att man genom egen 
tillämpning och erfarenhet får förståelse för hur compassion kan 
användas i det kliniska arbetet. 

Kursledare och huvudlärare

Christina Andersson, leg. psykolog och doktorand på Karolinska 
Institutet, inom området Compassion. Christina har skrivit två  mycket 
uppskattade böcker, ”Compassionfokuserad terapi” (tillsammans 
med leg. psykolog, Sofia Viotti) och ”Compassioneffekten: Att 
utveckla självtillit och inre trygghet”, båda utgivna på Natur- och 
Kulturs förlag. Christina delar sin tid mellan forskning, skrivande 
och kliniskt arbete och har utvecklat flera webbaserade verktyg för 
compassion, bland annat appen Compassion Lifestyle.

Gabriela Jones, leg.psykolog och specialist i arbets- och 
organisationpsykologi, handledare och mindfulnessinstruktör. 
Gabriela har mångårig erfarenhet som psykolog, organisations-
psykolog och utbildare, hon är speciellt intresserad av att införliva 
compassion i arbetslivet. 

Gabriela är utbildad i Compassionfokuserad terapi vid Karolinska 
Institutet. 

Både Christina och Gabriela vidareutbildar sig återkommande för 
psykolgiprofessor Paul Gilbert, på grundläggande och avancerad nivå 
och erhåller kontinuerlig handledning med Paul Gilbert. Tidigare har de 
även erhållit handledning från Chris Irons, fil. dr., forskare och författare 
inom området Compassionfokuserad terapi i England. 

Christina och Gabriela sitter idag i Compassion Mind Sveriges styrelse, 
en systerorganisation till Compassion Mind Foundation UK, som har 
som syfte att sprida och kvalitetssäkra compassionfokuserad terapi. 

Christina är utbildad yogalärare och Gabriela utbildar sig just nu inom 
Iyengaryoga. Båda hyser ett starkt intresse för neurobiologi och dess 
koppling till kroppen.

Kursexaminator

Kursen examinineras av kursledarna

Examinationsuppgift

Delexaminationer sker i diskussionsform i grupp under hela utbildningen. 
Obligatorisk närvaro krävs på 80% av kursens moment, utbildningen 
kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. Kursdeltagarna 
examineras med en individuell skriftlig uppgift som fokuserar på 
lärandemålen samt en fördjupningsfråga inom compassionfältet. 
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Utvärdering

En skriftlig utvärdering sker i enlighet med Psykologförbundets 
rekommendationer.  

Plats och datum

5-6 mars, 23-24 april och 28-29 maj 2020.

Undervisning alla dagar 09-16.00 

Utbildningen hålls på Norra Allégatan 1, vån 3, i Psykologbyrån Jones 
lokaler vid Järntorget, Göteborg.  

Pris

25 500 kr exkl. moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt 
en heldag på en yogastudio. 

Anmälningar senast den 14 februari 2020. Det finns plats för maximalt 
12 deltagare. 

Anmälan är bindande. 

Information och anmälan 

Kursanmälan görs till info@compassionutbildning.se 

För ytterligare information eller frågor kontakta Gabriela Jones på 
mobil 0737-338110.
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