
 

STEPPS/STAIRWAYS 
Er et internasjonalt implementert 
systemisk behandlingsprogram 
rettet mot pasienter med 
borderline-symptomer, utviklet av 
Blum m.fl. i Iowa, USA.  
 
Baserer seg på at 
personlighetsforstyrrelse (PF), 
emosjonell ustabil 
personlighetsforstyrrelse (EUPF) er 
en faktisk lidelse, en lidelse som 
medfører en svekkelse i personens 
egen evne til å regulere emosjonell 
intensitet.  
 
Behandlingsresultatene viser 
betydelig symptomreduksjon hos 
de fleste deltakere.  
 
Trener opp deltakerens nettverk 
slik at behandlingen integreres i 
pasientens nærmiljø. Dette 
omtales som «forsterkningsteam». 

Bakgrunn for STEPPS/STAIRWAYS 
Siden 1995 har metoden blitt spredt fra Iowa i USA til England, 
Nederland, Argentina, Australia, Belgia, Frankrike, Tyskland, 
Japan og Kenya, med hovedtyngden av publikasjoner fra USA, 
England og Japan. I Norge benyttes metoden kun ved Nidaros 
DPS og Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos. 
 
STEPPS/STAIRWAYS er bygd på dokumenterte metoder, som 
bl.a. Becks kognitive terapi, Youngs skjematerapi, systemisk 
terapi, samt kjente avspennings- og «å være i nuet»-øvelser.  
 
Målet er at man etter behandling skal få en betydelig 
symptomreduksjon ved at man har tilegnet seg flere 
ferdigheter for emosjonsregulering, og bli i bedre stand til å 
gjøre gode valg i livet.  
 
STAIRWAYS har ett års varighet og består av ukentlige 
gruppesamlinger og tilbud om individuelle samtaler 
annenhver uke.  
 
Kurset består av en svært detaljert manual for både deltakere 
og kursholdere. Det kreves at en jobber med 
hjemmeoppgaver mellom kursdagene og involverer 
forsterkningsteamet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seksjon allmenn, Sykehuset Namsos 
Våren 2019 startet vi opp med et utvidet tilbud til pasienter med emosjonsreguleringsvansker: 
STAIRWAYS. Dette er et ettårs gruppebasert behandlingsprogram for personer som har fullført STEPPS 
og tilegnet seg nok ferdigheter til å kunne nyttiggjøre seg STAIRWAYS. Etter fullført STEPPS-behandling 
må man ha en pause før en kan begynne på STAIRWAYS, slik at man får tid til å trene på ferdighetene 
som den enkelte har tilegnet seg fra STEPPS. 
  
I STAIRWAYS lærer en ytterlige ferdigheter for økt livsmestring og livskvalitet. Det handler om å ta valg 
for seg selv i livet og gjøre noe med det. Slutte med det som ikke fungerer og gjøre mer av det som 
fungerer. 



 

Målet er at deltakerne  
1. lærer hvordan nye ferdigheter kan hjelpe dem i å håndtere problemer som har vedvart etter 

STEPPS. 
2. styrker ferdighetene for emosjonsregulering som ble lært i STEPPS. 
3. bruker de nye ferdighetene i forhold til spesifikke mål og utfordringer i livet, for eksempel jobb, 

større sosialt nettverk, bedre ivareta seg selv etc.  
 
Ferdighetene i STEPPS blir gjentatt og er grunnleggende for å nyttiggjøre seg STAIRWAYS. I 
STAIRWAYS er temaene utvidet og mer detaljerte, slik at deltakerne lærer nye måter ferdighetene 
kan brukes på.   
 
STAIRWAYS begynner med en introduksjonssamling inkludert en kort oppsummering av STEPPS. 
 
Ferdighetene i STAIRWAYS 

 Målsetting: Lære metode for målsetting. 

 Forsøke noe nytt: Identifisere og implementere ny atferd.  

 Sinnemestring: Takle sinne på en konstruktiv måte. 

 Impulskontroll: Håndtere impulsiv og overdreven atferd. 

 Relasjonshåndtering: Identifisere nivå av tillit, håndtere konflikter mellom personer og innlemme 
tilgivelse i konflikter mellom personer.  

 Lage en plan/skript: Lage en plan for mulige fremtidige stressende hendelser. 

 Selvhevdelse: Lære og bruke selvsikker atferd. 

 Dine valg (gjør gode valg): Vurdere fremgangen din i håndtering av symptomer på 
emosjonsreguleringsforstyrrelse og fastsette mål på lang sikt. 

 Holde kursen: Bruke ferdigheter og ressurser for å vedlikeholde bedring og forebygge tilbakefall.   
 
Gjennom hele kurset fokuseres det på bevisstheten rundt egen prosess og hva som er bra for en selv 
og hva en trenger å gjøre for å utfordre seg selv til å komme seg videre for å nå sine egne 
gjennomførbare mål. Hvorfor fortsette med det som ikke fungerer? 
  
Hjemmeoppgaver 
Den enkelte vil få utdelt en kursperm som er inndelt etter hver ukes tema. Hjemmeoppgavene står 
beskrevet i permen. Det er viktig at en jobber med hjemmeoppgavene mellom hver kurssamling der 
hjemmeoppgavene gjennomgås og ny teori introduseres. Hjemmeoppgavene jobbes det med også i 
de individuelle samtalene. Likevel kreves det egeninnsats og samarbeid med forsterkningsteamet. 
Alle har ansvar for egen endring og det kreves mye trening på nye ferdigheter for å få det bedre.  
 
Kjeler/EIS 
Det er viktig å fortsette å skrive kjeler/EIS: Situasjoner, følelser, tanker, skjema, handlingstrang og 
atferd på hvert intensitetsnivå. Det er viktig å rette fokuset mot hva som har vært hjelpsomt i de ulike 
situasjonene. 

 



 

Avslapningsøvelser er noe deltakerne trener mye på. Det å finne øvelser som er hjelpsomme for hver 
enkelt. Deltakerne rullerer på å introdusere ulike avslapningsøvelser. Det kan være øvelser som er 
introdusert på STEPPS eller andre avslapningsøvelser som deltakerne bruker. 

 
Forsterkningsteam 
Alle deltakerne må ha et forsterkningsteam, og den enkelte deltaker har selv ansvar for å inkludere 
forsterkningsteamet i prosessen. Forsterkningsteamet er noen som får vite hva du lærer og kan 
hjelpe deg å bruke ferdighetene. Det kan være: 

 Mennesker du er glad i som du ønsker å kommunisere bedre med (venner, familie, kjæreste mm.) 

 Kommunale oppfølgere   

 Fastlege, behandlere 
Forsterkningsteamsmedlemmene kan ha ulike roller og trenger ikke delta på alt. 
 
Forsterkningsteamkveld 
Alle kursdeltakernes forsterkningsteam inviteres til en forsterkningsteamkveld der også 
kursdeltakerne er med. Det informeres om lidelsen, innholdet i behandlingen, og en kan stille 
spørsmål og delta i erfaringsutvekslinger. 
 
Dersom det er ønskelig, kan en avtale at medlemmer av forsterkningsteam deltar i individuell samtale 
sammen med deltakeren.  
 
I tillegg er det tilbud om samarbeid med kommunehelsetjenesten, skole, arbeidsgiver og NAV, samt 
deltakelse i ansvarsgruppe. 
 
Emosjonshåndteringsplan 
Mot slutten av kurset evaluerer deltakerne emosjonshandteringsplanen for hva de selv kan gjøre for å 
håndtere de ulike intensitetsnivåene, og hva andre kan gjøre. Hvilke av ferdighetene som man har 
øvd på i kurset hjelper på hvilke nivå? Denne planen kan deles med både forsterkningsteam og 
hjelpeapparat for øvrig.  
 
Behandlingseffekt og brukertilfredshet  
Behandlingseffekt og brukertilfredshet kartlegges systematisk, både for klinisk bruk, som del av 
brukermedvirkning, samt for fremtidige forskningsprosjekter. Kurslederne mottar veiledning fra 
STEPPS-miljøet i Trondheim. 
 
Avklaring i forkant av oppstart av STAIRWAYS  
Før oppstart av STAIRWAYS er det viktig å ha dette avklart med fastlege, arbeidsgiver, skole, NAV etc. 
for å få tilstrekkelig tid til å gjennomføre behandlingsprogrammet.  
 
Praktisk informasjon: 
Sted: Møterom 4 ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos 
Kurssamling onsdag 12:00 - 15:00 
Individuelle samtaler avtales med din behandler/kursleder 
 



 

Kontakt oss: 
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos 
Postadresse: Postboks 453, 7801 Namsos. E-post: post@hnt.no Telefon: 74 21 57 49     

Kursledere:  
Elisabeth Hanssen     
Linda Jørstad  
Marit Aunli 
 
Koordinator: 
Sara Germans Selvik 
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For mer informasjon om emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og 
behandlingstilbudet STAIRWAYS, se våre nettsider på 

www.hnt.no/behandlinger/emosjonelt-ustabil-personlighetsforstyrrelse og 
https://hnt.no/behandlinger/emosjonelt-ustabil-personlighetsforstyrrelse-

steppsstairways 
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