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"Freud discovered the unconscious; Davanloo 
has discovered how to use it therapeutically." 

David Malan, 1980

Advanced training i ISTDP  



 

Roger Sandvik Hansen er psykologspesialist og har bred erfaring som kliniker, underviser og veileder  
i psykoterapi. Han har tidligere jobbet ved ISTDP posten ved Thorsberg Døgnseksjon, Drammen DPS 
og Modum Bad. Han er i dag psykologspesialist ved Norsk Klinikk for ISTDP (NK-ISTDP) og har en 
bistilling ved Psykologisk Fakultet ved Universitetet i Bergen hvor han underviser i dynamisk 
korttidsterapi på profesjonsstudiet i psykologi. Han har presentert og undervist i ISTDP en rekke steder 
nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å veilede og undervise på flere videreutdanningsgrupper i ISTDP 
gjennom NI-ISTDP er han godkjent lærer og veileder i Affektbevissthetsmodellen.


Bernt Langvasbråten er psykologspesialist og var initiavtivtaker til ISTDP døgnposten ved Drammen 
DPS og til utdanningen av leger og psykologer i ISTDP i Norge med internasjonale veiledere. I tillegg til 
sin kliniske praksis ved Norsk Klinikk for ISTDP (NK-ISTDP) med voksne klienter er Bernt veileder i 
ISTDP og lærer ved flere av våre videreutdanningsgrupper.


Jonas Sharma-Bakkevig er psykologspesialist ved Lovisenberg Sykehus og lærer/veileder i NI-
ISTDP. Han har tidligere arbeidet ved ISTDP-posten på Thorsberg Døgnseksjon, og arbeider for tiden 
med klinikk, veiledning og undervisning. Han holder flere veilednings- og videreutdanningsgrupper i 
ISTDP og holder jevnlig presentasjoner og forelesninger om ISTDP, kognitiv terapi og integrativ 
psykoterapi.


Filip Myhre er psykologspesialist og arbeider som kliniker ved Norsk Klinikk for ISTDP (NK-ISTDP), 
veileder, fagutvikler og foreleser. Han har erfaring fra poliklinikk, døgnbehandling og privat praksis. Filip 
har vært behandler på ISTDP posten ved Drammen DPS, parallelt med undervisning og fagutvikling 
ved andre enheter. Filip er veileder i ISTDP og lærer ved flere av våre videreutdanningsgrupper i 
Drammen og Trondheim.


Dr. Allan Abbass er professor i psykiatri, og leder for Centre for Emotions and Health på Dalhousie 
University i Halifax, Canada. Han har studert ISTDP under og med Davanloo siden 1990, og er helt 
sentral i utvikling og formidling av ISTDP i dets nye format gjennom de siste tiårene. Han regnes som 
den fremste og mest anerkjente kliniker og forsker innen ISTDP, og har bidratt på over 150 
forskningsartikler. Han har mottatt flere undervisningspriser, og holder både undervisningsgrupper og 
fordypningsseminar nasjonalt og internasjonalt. Flere av hans publikasjoner er tilgjengelig på 
www.istdp.ca. Allan Abbass holder det årlige ISTDP fordypningsseminaret i Drammen som inngår som 
del av videreutdanningen/spesialistprogrammet.


Joel Town er psykologspesialist, og arbeider med klinikk og forskning på Centre for Emotions and 
Health på Dalhousie University i Halifax, Canada. Han holder videreutdanningsgrupper i ISTDP med 
Allan Abbass, i tillegg til å være en flittig brukt foredragsholder innen ISTDP.
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     Presentasjon av kursholdere og veiledere
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       Om Advanced training
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   Struktur for Advanced training og program for 2018
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Advanced training: 

20. - 21. april 2020: Første samling i full gruppe (8-16 stk) med Joel Town. Det blir 
undervisning på spesifikt tema, samt videoveiledning for minimum halve gruppen av 
deltakere. Videoveiledning krever enten tekstet video eller at du oversetter videoen din 
muntlig for veileder underveis i veiledningen din.


07. - 09. mai 2020: Fordypningsseminar (Immersion) i Drammen Teater med Allan 
Abbass og NI-ISTDP.


Høsten 2020: Samling i full gruppe (8-16 stk) med Allan Abbass. Det blir undervisning 
på spesifikt tema, samt videoveiledning for alle eller resterende halvpart av 
gruppedeltakere. Videoveiledning krever enten tekstet video eller at du oversetter 
videoen din muntlig for veileder underveis i veiledningen din.


I tillegg blir det seks årlige halvdagssamlinger i smågruppe med veiledning på egne 
saker, med veileder fra NI-ISTDP. Datoer for disse samlingene kommer senere.


Fordypningsseminar (Immersion) og samlinger i full gruppe vil avholdes i Drammen. 
Halvdagssamlinger med videoveiledning vil avholdes i Drammen/Oslo, men det vil 
også forsøkes å legges til rette for nettbasert deltakelse på disse.


Pris pr år: 33.400,-

Norsk Institutt for ISTDP


