
 
 
 

 
 

Bekymret, jeg? 
Behandlingsgruppe  

Mestring av bekymringer 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Klinikk for psykisk helsevern og rus 
Sykehuset Levanger 



Mestring av bekymringer 

Et behandlingstilbud for deg med bekymringstanker. 
 
 

Å bekymre seg er noe alle gjør. 

Bekymring er en indre dialog 

om mulige negative hendelser. 

Bekymringer kan forårsake 

angst og forringe livskvaliteten 

dersom man opplever å ha lite 

kontroll over bekymringene.  

 

Behandlingstilbudet er for deg 

som opplever at du bekymrer 

deg for mye. Tilbudet gir deg 

kunnskap om bekymringer 

generelt, og konkrete verktøy 

du selv kan bruke for å utfordre 

dine bekymringer.  

 

Det forutsettes at du forplikter 

deg til å møte til individuell 

avklaringssamtale i forkant av 

gruppebehandlingen, alle åtte 

samlinger og til en avsluttende 

samtale etter behandlingen. 

Den enkelte forventes å sette 

av tid til å jobbe med stoffet 

hjemme (30 minutter, 6 dager i 

uka) i perioden tilbudet går.  

Målgruppe 
Behandlingstilbudet passer for 

deg som 

 opplever at bekymringene 
dine ikke er nyttige 

 har blitt fortalt at du 
bekymrer deg for mye 

 utsetter gjøremål som følge 
av bekymringer 

 bekymrer deg så mye at du 
ikke får sove 

 sliter med anspenthet og 
muskelspenninger 

 er bekymret over at du 
bekymrer deg for mye 

 unngår aktiviteter eller 
oppgaver du bekymrer deg 
for. 

 

Innhold 
 Hva er bekymring? 

 Utforskning av holdninger til 
bekymringstanker 

 Hvordan sette seg gode mål 
for å redusere 
bekymringstendenser 

 Konkrete problemløsnings-
strategier 



 

 Akseptere å leve med 
usikkerhet 

 Tilbakefallsforebygging 
 

Metode 
Gruppetilbudet bygger på en 

metakognitiv tilnærming. 

Deltakerne får innføring i 

verktøy for å endre egne 

uhensiktsmessige holdninger og 

handlingsmønstre knyttet til 

overdreven bekymring. 

 

Praktiske opplysninger 

Henvisning 
Dersom du ønsker å delta på 

gruppetilbudet, må din 

behandler eller fastlege sende 

en henvisning til Seksjon 

allmenn ved Klinikk for psykisk 

helsevern og rus, Sykehuset 

Levanger.  

 

Du vil bli innkalt til en 

individuell avklaringssamtale i 

forkant av oppstart av 

gruppebehandlingstilbudet. 

 

Tid, sted og varighet 
Behandlingstilbudet går over 

åtte uker med samling to timer 

ukentlig. Det vil være inntil åtte 

deltakere i hver gruppe.  

 

Oppmøtested er venterommet i 

første etasje ved poliklinikk-

ekspedisjonen ved Klinikk for 

psykisk helsevern og rus, 

Sykehuset Levanger. 

 

Kostnader 
Egenandel betales etter 

gjeldende takster. Hvis du ikke 

kan møte til gruppa, må du 

avbestille senest 24 timer før 

avtalen. Dersom du ikke møter, 

belastes du med et gebyr, selv 

om du har frikort.  

 

Mer informasjon 
For mer informasjon om 

behandling av psykiske lidelser, 

se våre nettsider 

hnt.no/behandlinger  

http://www.hnt.no/behandlinger
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Besøksadresse 
Sykehuset Levanger, Klinikk for psykisk helsevern og rus 

Kirkegata 2 
 

Telefon 
Ekspedisjon: 74 09 86 00 

 

Kontaktperson 
Ingvild Aabakken  
Elisabeth Løvaas 

   
 


