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Advanced Trauma Training in  
Sensorimotor Psychotherapy  

– utviklet av Janina Fisher, PhD: 
Kroppsorientert psykoterapi for komplekse 

traumer og dissosiative lidelser

TRAUMEPOLIKLINIKKEN MODUM BAD – OSLO 
Eilert Sundts gate 34 – 0259 Oslo – Tlf: 21 41 61 00 – Epost: resepsjon.oslo@modum-bad.no

www.modum-bad.no – Org.nr.: NO 970 107 592 MVA

LITT OM OSS:

Vi er en spesialisert traumepoliklinikk som tilbyr utredning og 
gruppebasert behandling av traumerelaterte lidelser som kompleks PTSD 
og dissosiasjon. Vårt tilbud er et supplement til ordinær behandling ved 

DPS eller hos privatpraktiserende psykolog/psykiater.

Traumepoliklinikken er opptatt av å formidle kunnskap til fagpersoner  
om forståelse og behandling av traumerelaterte lidelser. 

Vi arrangerer jevnlig kurs for fagpersoner og våre erfarne terapeuter  
kan påta seg eksterne oppdrag med undervisning i traumeforståelse  

og veiledning av komplekse traumerelaterte saker. 

28.-30. mai 2018
12.-14. sept 2018
28.-30. jan 2019

Oppfølgingskurs 
for de som har  fullført SP NIVÅ I



kroppsfobi eller vanskeligheter med 
aktivitet og bevegelse. 
Sensorimotoriske teknikker kan 
tilpasses spesielle behov som mer 
skjøre, fragmenterte klienter har. Alle 
teknikkene bidrar til å utvide 
toleransevinduet. 

Janina Fisher vil benytte Power 
Point-presentasjon, video, 
demonstrasjon, erfaringsbaserte 
øvelser og diskusjon. Advanced 
Trauma Training inkluderer også 
rollespill og presentasjon av case for å 
øke integrasjonen av materialet i 
klinisk praksis.

PRAKTISK INFO:

KURSSTED: 
Gjestehuset Lovisenberg, 
Lovisenberggt. 15a, 0456 Oslo.
Tlf. 22 35 83 00 - www.loviseberg.no
Mulig å bestille overnatting.
Maks antall deltakere er 50 stk.

DATOER FOR KURSET
28.-30. mai 2018
12.-14. september 2018
28.-30. januar 2019

KURSLEDERE: 
Janina Fisher

PRIS:
kr 7500 pr samling  
(2500 pr dag, totalt 22500)

Inkluderer lunsj, kaffe/te og tilgang
til videomaterialet fra sensorimotorisk 
institutt. Påmelding er bindende og 
gjelder hele utdanningen.

PÅMELDING OG SPØRSMÅL:
Bindende påmelding med 
fakturaadresse via mail til  
oslo.kurs@modum-bad.no  
eller tlf. 21 41 61 42.

Alle kurs arrangeres med forbehold 
om nok påmeldte.

For mer informasjon om 
utdanningen se:
www.sensorimotorpsychotherapy.org

Om pasientene lider av kompleks 
posttraumatisk stress, ustabil 
personlighetsforstyrrelse, DDNOS 
eller DID, vil de kunne dra nytte av det 
fokus sensorimotorisk psykoterapi 
har. Det dreier seg om 
oppmerksomhet på her og nå,  
regulering av autonom aktivering og 
det å vekke iboende ressurser. I tillegg 
kan klienter med dissosiative lidelser 
dra nytte av å jobbe med kroppen, 
siden alle deler av personligheten må 
forholde seg til den. 

Ofte står klinikere overfor utfordringer 
når klienter har problemer med 

 

Varighet av utdanningen er ca. 90 timer, og  
det legges opp til 6 kursganger, hver på 2 dager, 
over ca.1 år. Utdanningen henvender seg først  
og fremst til behandlere i psykiatrisk 2. linje-
tjeneste som har interesse for og noe  
erfaring fra traumefeltet.    

kurssTeD: 
gjestehuset lovisenberg, Lovisenberggt. 15a, 0456 Oslo.
Tlf. 22 35 83 00 - www.loviseberg.no 
Mulig å bestille overnatting.
Maks antall deltakere er 50 stk.

kursavgiFT: 
kr. 2500,- pr. dag. Inkluderer lunsj, kaffe/te og tilgang  
til videomaterialet fra sensorimotorisk institutt.  
Påmelding er bindende og gjelder hele utdanningen. 

 
PåmelDiNg: 
Skriv navn, profesjon, arbeidssted, mailadresse  
og fakturaadresse.
Sendes på e-post til: tove.bergsrud@modum-bad.no

For mer informasjon om utdanningen se: 
www.sensorimotorpsychotherapy.org 
 
For faglige spørsmål kan Ingunn Holbæk  
kontaktes på inghol@modum-bad.no

 
Godkjent for etterutdanning i psykiatri med 85 timer  
og for spesialistutdanning og etterutdanning i barne- og  
ungdomspsykiatri med 85 timer. Godkjent av Psykolog-
foreningen som 96 timers vedlikeholdsaktivitet for 
spesialisering.

JaNiNa Fisher
Ph.D., er klinisk psykolog 
og underviser på  traume-
senteret i Boston. Hun  
har vært president i N.E.  
Society for the Treatment  
of Trauma and Dissociation,
EMDR rådgiver, fakultets- 
medlem i Sensorimotor   
Psychotherapy Institute, og  
en formalisert underviser på Harvard Medical 
School. Fisher har skrevet flere artikler om  
behandling av traumer og holder mye kurs  
nasjonalt og internasjonalt.

For mer informasjon; www.janinafisher.com.

 

ToNy Buckley 
er sertifisert Sensorimotorisk 
Psykoterapeut og Gestalt-
terapeut. Han har en  
Bachelor of Arts i veiledning/
rådgivning og lang erfaring  
med undervisning/veiledning. 
Han driver et rådgivnings- og 
traumesenter i bedrifts-
helsetjenesten inn mot  
offentlig transportsektor i London. I tillegg til  
terapi- og rådgivningstjenester for ansatte, tilbyr 
teamet og spsykoedukasjon, grupper for stress-
mestring og intervensjoner/støtte etter kritiske  
hendelser. Tony underviser i Sensorimotorisk 
Psykoterapi, og er leder for den britiske foreningen av 
Sensorimotorisk Psykoterapi. Han har over 20 års 
erfaring innen terapifeltet, både privat praksis og 
rådgivningstjenester ved universitet, samt 12 års 
erfaring med rådgivning av ungdom. Han er  
spesielt interessert i somatisk psykologi, og hvordan 
kunnskap fra nyere nevro- og psykobiologi kan 
komme til anvendelse i traumeteori og terapeutiske 
intervensjoner.

uNDervisNiNg meD: Dato for samlinger:
22. - 23. september 2014
4. - 5. desember 2014
3. - 4. februar 2015
7. - 8. mai 2015
3. - 4. september 2015
2. - 3. november 2015

Janina Fisher er klinisk psykolog og underviser på 
traumesenteret i Boston. Hun har vært president i N.E. 
Society for the Treatment of Trauma and Dissociation, 
EMDR rådgiver, fakultetsmedlem i Sensorimotor 
Psychotherapy Institute, og er formalisert underviser på 
Harvard Medical School. Fisher har skrevet flere artikler om 
behandling av traumer og holder mye kurs nasjonalt og 
internasjonalt. Hun har akkurat gitt ut boken: «Healing the 
Fragmented Selves of Trauma Survivors: Overcoming 
Internal Self-Alienation» på Routledge forlag.
For mer informasjon; www.janinafisher.com

KRITERIER FOR DELTAGELSE
Godkjent SP-nivå I og anbefaling fra 
SP-nivå I kursholder (e).

KURSSTRUKTUR
Tre-dagers moduler.

LÆRINGSMÅL
Etter ferdigstillelse vil deltakerne kunne:

1.  Gjenkjenne og vurdere utfordringer 
som er felles for klienter med 
komplekse traumer og dissosiative 
lidelser når det gjelder stabilisering

2.  Skille mellom ulike mønstre av 
autonom aktivering som fører til eller 
opprettholder destabilisering

3.  Identifisere tilnærminger som bidrar 
til å øke klientens kapasitet for 
oppmerk-somhet og top-down 
regulering

4.  Forstå og benytte samregulering som 
bidrag til  stabilisering av dysregulerte  
og dissosiative klienter

5.  Kjenne til hensiktsmessige 
sensorimotoriske intervensjoner for å 
regulere autonom aktivering ved hjelp  
av somatiske ressurser

KURSET ER UTVIKLET AV JANINA FISHER, Ph.D.

Sensorimotorisk psykoterapi er en kroppsbasert terapiform som er spesielt 
egnet for klienter med komplekse symptomer og lidelser. Terapien må 
imidlertid tilpasses klientenes spesifikke behov. 


