
 
 
 

 
 

Informasjon om emosjonelt ustabil 
personlighetsforstyrrelse og 
behandlingstilbudet STEPPS 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klinikk for psykisk helsevern og rus 
DPS Stjørdal 



STEPPS 

Et spesialisert tilbud til deg med emosjonsregulerings-
vansker.  
  

Om behandlingstilbudet 

DPS Stjørdal har startet opp 
med et spesialisert tilbud til 
personer med emosjons-
reguleringsvansker: STEPPS. 
Dette er et gruppebasert 
behandlingsprogram med 20 
ukers varighet bestående av 6-
10 deltakere.  
 
DPS Stjørdal gir tilbud til 
personer over 18 år som sogner 
til Værnesområdet: Stjørdal, 
Meråker, Frosta, Tydal, Selbu. 
Pasienter utenfor 
opptaksområdet kan også 
henvises til behandlings-
programmet STEPPS. 
 
STEPPS er et internasjonalt 
implementert systemisk 
behandlingsprogram rettet mot 
pasienter med 
borderlinesymptomer, utviklet 
av Blum m.fl. i Iowa, USA.  
 
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.  
 
STEPPS er bygd på 
dokumenterte metoder som 
blant annet Becks kognitive 
terapi, Youngs skjematerapi, 
systemisk terapi, samt kjente 
avspennings- og «å være i 
nuet»-øvelser. 
 
STEPPS baserer seg på at BPF 
(borderline personlighets-
forstyrrelse) er en faktisk 
lidelse, en lidelse som medfører 
en svekkelse i personens egen 
evne til å regulere emosjonell 
intensitet. Personer med BPF vil 
i perioder bli overveldet av 
unormalt intense følelser som 
tvinger han/henne til å søke en 
form for lindring.  
 

Formål 

Målet er å gi deg som lider av 
BPF, dine behandlere, nære 
venner og familiemedlemmer 
et felles språk, slik at det er 
mulig å kommunisere om 



 

lidelsen og ferdighetene som 
kan brukes for å mestre den. 
Ved å delta i STEPPS-gruppen 
lærer du spesifikke ferdigheter 
for emosjons- og 
atferdsmestring. 
 

Innhold 

Behandlingstilbudet gir en 
grunnleggende innføring og 
trening i ferdigheter for 
emosjonsregulering. 
 
Alle deltakere må ha et 
forsterkningsteam. 
Forsterkningsteamet består av 
noen som får vite hva du lærer 
og kan hjelpe deg å bruke 
ferdighetene.  
 
Personene i forsterknings-
teamet kan ha ulike roller, og 
ikke alle behøver å delta på alt. 
Forsterkningsteamet kan bestå 
av  

• mennesker du er glad i og 
som du ønsker å 
kommunisere bedre med, 
eksempelvis venner, 
familie eller kjæreste 

• kommunale oppfølgere 

• fastlege og behandlere 
 
Behandlingstilbudet består av 
en svært detaljert manual for 

både deltakere og 
gruppeholdere. Det kreves at 
du jobber med 
hjemmeoppgaver mellom 
samlingene. Oppgavene jobbes 
det også med i arbeidsgruppen 
og du kan jobbe med dette 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. 
 
Gruppen er bygd opp som et 
poliklinisk behandlings-
program, men kan også brukes 
som et supplement til 
poliklinisk behandling. 
 

Praktiske opplysninger 

Tid, sted og varighet 

Gruppesamlinger: Tirsdager  
klokken 10:00 – 13:00. 
 
Arbeidsgrupper: Torsdager  
klokken 10:00 – 11:30. 
 
I tillegg gjennomføres det 
individuelle samtaler med en 
behandler.  
 
Varighet: 20 uker.  



 

Deltakere: 6 – 10 stk. 
Sted: DPS Stjørdal. 
 
Du vil få utdelt en perm med 
detaljert agenda og 
hjemmeoppgaver.  
 

Henvisning 

Dersom du ønsker å delta på 
gruppetilbudet, må din 
behandler eller fastlege sende 
en henvisning til DPS Stjørdal 
ved Klinikk for psykisk helsevern 
og rus, Sykehuset Levanger. Du 
vil da bli innkalt til en 
vurderingssamtale hvor du får 
mer informasjon om tilbudet. 
Denne vurderingssamtalen vil gi 
deg en mulighet til å se hvordan 
gruppen fungerer og lar 
gruppelederne finne ut om 
dette er det rette tilbudet for 
deg på dette tidspunktet. 
 

Behandlingseffekt og 

brukertilfredshet 

Behandlingseffekt og 
brukertilfredshet kartlegges 
systematisk, både for klinisk 
bruk, som del av bruker-
medvirkning, samt for 
fremtidige forsknings-
prosjekter.  

Gruppelederne mottar 
veiledning fra STEPPS-miljøet i 
Trondheim. 
 

Mer informasjon  

For mer informasjon om 
behandling av emosjonelt 
ustabil personlighets-
forstyrrelse og STEPPS, se våre 
nettsider 
www.hnt.no/behandlinger/emo
sjonelt-ustabil-
personlighetsforstyrrelse og 
https://hnt.no/behandlinger/e
mosjonelt-ustabil-
personlighetsforstyrrelse-
steppsstairways 
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Foto forside: www.akuttpsykiatri.no. Foto bakside: Google maps. 
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Klinikk for psykisk helsevern og rus 

DPS Stjørdal 

Besøksadresse 
Remyrvegen 37, 7506 Stjørdal 

 

Telefon 

Helsesekretær Aud Iren Grandgård: 74 84 90 81 
 Ekspedisjon: 74 84 90 66 

 

Kontaktpersoner 

Inger Elisabeth Lockert (gruppeleder) 

Brit Sjømo (gruppeleder) 

Kari-Anne M. Oldervik (koordinator) 
 

Ring oss gjerne om du lurer på noe.  
Vi tar ikke imot pasientinformasjon på epost.  

Her finner du oss 
 


