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                      inbjuder till  

 

Affektfokuserad korttidspsykoterapi 
Introduktionskurs  

 
Malaga, Spanien 

9 -13  oktober 2017 
 
Affektfokuserad korttidspsykoterapi är behandlingsmetoder utvecklade ur en 
psykodynamisk tradition. Dessa behandlingsmetoder beskrivs ofta under 
paraplybegreppet EDT (Experiential Dynamic Therapies) och har visat effektivitet i 
behandlingen av psykiatriska patienter(Lilliengren m.fl 2015). Psykoterapiformerna 
inom EDT baseras på, förutom modern psykodynamisk terapi,  forskning och teorier om 
affekter och anknytning samt behandlingsprinciper från kognitiv beteendeterapi.  
 
Vi erbjuder denna kurs för tredje året i rad inom ramen för Affektfokus – institutet för 
affektfokuserad psykoterapi.  
 
Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till kliniskt verksamma terapeuter med minst basutbildning i 
psykoterapi.    
 
Kursens omfattning och uppläggning 

Kursen omfattar 5 heldagar. De två första dagarna måndag/tisdag och de två sista 
torsdag/fredag, har arbetspass på förmiddag och eftermiddag med en längre lunchpaus. 
På onsdagen arbetar kursdeltagarna, med egna frågeställningar och praktiska 
färdighetsövningar. Totalt 32 undervisningstimmar. 
 
Kursens innehåll 
För att illustrera tillämpningen av affektfokuserad korttidsterapi använder vi oss av 
Leigh McCulloughs manual för affektfobiterapi, som kombinerar psykodynamisk terapi 
och kognitiv beteendeterapi. Som komplement till denna manual används riktlinjerna 
från Tim Desmonds Self-Compassion in Psychotherapy.  
 

• Historik och bakgrund till det affektfokuserade arbetssättet.  

• Affekternas roll i ett idéhistoriskt och psykobiologiskt perspektiv.  

• Affektfobi modellen – teori och praktik. 
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• Självmedkänsla i psykoterapi: Mindfulness-baserad praktik. 

• Orientering i besläktade evidensbaserade metoder. 

• Applicering av Affektfobimodellen och ”Compassion Focused Therapy” på det 

egna kliniska arbetet.  

• Översikt av  aktuell psykoterapiforskning inom området 

• Egen upplevelseträning 

Undervisningsformer 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Teori och klinisk praktik 
illustreras med videoinspelade autentiska klientsessioner. Praktiska färdighetsövningar 
och upplevelseträning liksom gruppdiskussioner i mindre grupp förekommer 
kontinuerligt under kursen 
 

Kursledare och lärare 
 

               
 

Birgitta Elmquist, Socionom, Leg psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad. 

Internationellt certifierad lärare och handledare i affektfokuserad psykoterapi enligt 

IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) 

Leif Havnesköld, Leg psykolog och specialist i klinisk psykologi. Leg psykoterapeut. 

Lärar- och handledarutbildad. Internationellt certifierad lärare och handledare i 

affektfokuserad psykoterapi enligt IEDTA. 

 

Vi har båda undervisat och handlett i affektfokuserad psykoterapi, på flera 

psykologprogram och psykoterapeututbildningar, sedan början av 2000-talet. Vi har 

utvecklat vår kompetens i affektfokuserad psykoterapi i nära samarbete med främst 

Leigh McCullough och Kristin Osborn, samt med Paul Gilbert, som utvecklat Compassion 

Focused Therapy. 

 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna: 

• Göra kliniska bedömningar och tillämpa affektfokuserade metoder i egen 

psykologisk behandling.  
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• Tillämpa grundläggande förhållningssätt och principer i ”Compassion Focused 

Therapy”. 

• Vara förtrogen med orienterande kunskaper i Intensive Short Term Dynamic 

Psychotherapy (ISTDP) och Accelerated Experientiell Dynamic Psychotherapy 

(AEDP) 

• Vara förtrogen med aktuell psykoterapiforskning inom affektfokuserad 

psykoterapi 

Utvärdering 
Kursen kommer att utvärderas muntligen fortlöpande och skriftligt vid avslutningen. 
 

Kurskrav 

För kursintyg krävs obligatorisk närvaro och aktivt deltagande. Sista seminariedagen 
erbjuds  deltagarna konsultation på egen klinisk verksamhet. 
 
Kurslitteratur  
Bergsten, K. (red.)(2015) Affektfokuserad psykodynamisk terapi, Stockholm: Natur & 
Kultur,  
Desmond, T. (2016) Self-Compassion in Psychotherapy, New York: W.W. Norton & 
Company. 
Julien,D, & O´Connor, K.P (2016) Recasting Psychodynamics into a Behavioral 
Framework: A Rewiew of the Theory of Psychopathology, Treatment Efficacy and 
Process of Change of the Affect Phobia Model. J. Contemp. Psychotherapy (utskickas av 
kursledningen) 
Lilliengren,P., Johansson, R., Lindqvist, K., Mechler, J., & Andersson, G ( 2015 )Efficacy of 
Experiential Dynamic Therapy for Psychiatric Conditions: a Meta-Analysis of 
Randomized Controlled Trials. Psychotherapy.  Advance online publication. (utskickas av 
kursledningen) 
McCullough, L. Kuhn, N. Andrews, S. Kaplan, A. Wolf, J & Hurley, C.L. (2003) Treating 

Affect Phobia. A Manual for Short-term Dynamic Psychotherapy. New York: The Guilford 
Press. 
  

Praktisk information 
 
Plats 
Salles Hotels Malaga Centro, centralt i Malaga nära den gamla stadskärnan. 
 
Kursavgift   
6600:- I avgiften ingår reception (söndag kväll), välkomstmiddag, samt fika på 
kursdagarna.   
Observera att flyg och hotell ingår ej i kursavgiften. Information om detta finns sist i 
broschyren under ”praktisk information” 
 
Information 
Kursen ges inom ramen för Affektfokus – Institutet för affektfokuserad terapi och 
administreras av Birgitta Elmquist AB (Org nr 556822-4850. Momsreg nr SE 556822485001. 

Godkänd för F-skatt) i samarbete med Havnesköld Psykologikonsult  
Ytterligare information www.affektfokus.se eller birgitta@elmquistmail.se  
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Anmälan 
Anmälan sker via mail till birgitta@elmquistmail.se och är då bindande. Ange namn, 
adress, telefon, arbetsplats, yrkesutbildning samt fakturaadress.  
  
Avanmälan mot läkarintyg.  
 
Ansökan  
senast 15 juni. Antalen kursplatser är begränsat och kursplatser erhålls i turordning 
efter anmälningsdatum.   
 
Vi förbehåller oss rätten att inställa kursen om antalet deltagare ej blir tillräckligt stort. 
  

 
 

 

Malaga, huvudstaden på Spaniens solkust, är en stad väl värd att utforska. I tidningen RESA:s 
omröstning bland deras resejournalister om mest spännande resmål bland städer för 2015 kom 
Malaga på andra plats (efter Istanbul). Malaga är en stad som har allt. Det är en universitetsstad 
med nära 600,000 invånare, och har en lång och fascinerande historia. Detta kan man idag se 
spår av i dess vackra arkitektur och särskilt i den gamla stadskärnan, med alla dess restauranger 
och barer. 

Malaga är förmodligen Spaniens museitätaste stad (räknat per capita). Bland annat finns tre 
konstmuseer av världsklass, däribland Picassomuseet, en av Spaniens största turistattraktioner. 
Bland de många sevärdheterna finns den berömda katedralen från 1500-talet, som 
färdigställdes först 1782, och därmed arkitektoniskt avspeglar många olika epoker. Ett annan 
känd byggnadsattraktion är den enorma fästningen Alcazaba, färdigställt år 1063, på berget 
Gibralfaro, mitt i Malaga stad. 

Eftersom Malaga ligger på solkusten, med över 300 soldagar per år, så är sol, bad och strandliv 
en del av staden. Det finns gott om långa, fina badstränder inom gångavstånd, i själva staden. 
Genom staden flyter också floden Gualmedina, länkande norra och södra delen av staden. 
Oktober månad är en populär bad och sol-månad för turister. Givetvis finns här också allt det 
utbud av shopping och bra restauranger man kan förvänta sig i en så stor stad. 

Är du intresserad av sport så har Malaga mycket att erbjuda. Malaga FC fotboll och basketlaget 
Unicaja tillhör högsta ligorna i Spanien. På solkusten finns det över 50 golfbanor. Här finns också 
en klassisk tjurfäktningsarena från 1800-talet. Inom pendelavstånd finns en rad välkända 
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turistorter som Marbella, Nerja, Torremolinos och Fuengirola. Inom en dagsresa finns det 
magnifika palatset Alhambra.    

 
Hotellrum i Malaga bokar du själv.  
Vi har preliminär bokat ett antal rum till reducerat pris på konferenshotellet – kontakta 
hotellet direkt för bokning av dessa och hänvisa till kursen. 
Eftersom oktober är högsäsong, rekommenderar vi att du bokar rum så fort som möjligt. 
Betalning av rummet bör dock lämpligen ske efter information om erhållen kursplats då 
vi ej ansvarar för återbetalning av rumsavgift.  
 
 
Flygresa till Malaga bokar du själv 
Flyg går direkt från Stockholm och från flera andra städer, dagligen, med olika flygbolag, 
såsom SAS, Norwegian, Lufthansa och Ryan Air.  Om flygbiljetten ej är om- eller 
avbokningsbar, rekommenderar vi att avvakta med att beställa flyg tills deltagande i 
kursen erhållits, då vi ej ansvarar för återbetalning av flygbiljetter. 
 
 
 
 
Välkommen med din anmälan! 
 
 


