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Klinikk for psykisk helsevern og rus 
Sykehuset Levanger 



STEPPS 

Et behandlingstilbud for deg med emosjons-
reguleringsforstyrrelse.  
 
 
Målgruppe 

STEPPS passer for deg med 

emosjonelt ustabil eller blandet 

personlighetsforstyrrelse. I 

behandlingsprogrammet kaller vi 

lidelsen for emosjonsregulerings-

forstyrrelse. 

 

STEPPS kan være aktuelt for deg 

som ofte opplever svært intense 

følelser og har vanskeligheter med 

å regulere dem, forsøker å 

håndtere følelser med selvskading 

eller impulsive handlinger, 

opplever ustabilt selvbilde og/ eller 

strever med ustabile relasjoner til 

andre. I behandlingen er det fokus 

på å lære om egen sårbarhet, og å 

øve på ferdigheter for mestring av 

intense følelser og problematisk 

atferd. 

 

For å ha nytte av STEPPS-

behandling bør du 

• kjenne deg igjen i noen av 

diagnosekriteriene for 

emosjonelt ustabil 

personlighetsforstyrrelse. 

• ha motivasjon, tid og mulighet 

til å jobbe aktivt i behandling og 

med hjemmeoppgaver. 

• ha nok stabilitet i livs-

situasjonen til å kunne fokusere 

på behandling. 

• være innstilt på å støtte og 

respektere de andre deltakerne 

i gruppa. 

• ikke ha pågående alvorlig 

ruslidelse, psykoselidelse, 

spiseforstyrrelse eller annen 

problematikk som krever 

hovedfokus i behandling. 

 

Hvordan foregår behandlingen? 

Behandlingen foregår i gruppe med 

6-10 deltakere. 

Behandlingsprogrammet STEPPS er 

strukturert og følger en manual. 

Behandlingen er lagt opp som 

undervisning der deltakerne bidrar 

med egne eksempler.  

 

Programmet varer i 20 uker og 

består av flere sesjoner pr. uke: 

• Gruppesamling (2 timer). 



 

• Leksehjelp i gruppe (1,5 time). 

• Individualtime (45 minutter). 

 

Innhold i behandlingen 

• Gjennomgang av lærestoff, 

praktiske øvelser og 

avslapningsøvelser. 

• Oppsummering av situasjoner 

og bruk av ferdigheter den siste 

uka. 

 

Du får utdelt en deltakerperm med 

oversikt over lærestoffet. 

Arbeid med hjemmeoppgaver er 

en viktig del av behandlingen. 

 

Tema i undervisningen 

• Forstå egen sårbarhet.  

• Lære ferdigheter for regulering 

av følelser og atferd. 

• Endre hvordan du ser på deg 

selv, verden og andre 

mennesker. 

• Endre livsstil som spisevaner, 

søvnvaner, trening, 

fritidsaktiviteter, fysisk helse og 

mellommenneskelige forhold. 

 

Forsterkningsteam 

Du oppfordres til å involvere noen 

av dine støttepersoner i et 

«forsterkningsteam». 

Forsterkningsteamet blir invitert til 

minst én kveldssamling der de 

lærer om hvordan de kan gi god 

støtte og ivareta seg selv som 

hjelpere. 

 

Praktiske opplysninger 

Henvisning 

Dersom du ønsker å delta på 

gruppetilbudet, må din behandler 

ved Klinikk for psykisk helsevern og 

rus sende en henvisning til STEPPS 

ved seksjon Allmenn poliklinikk, 

Sykehuset Levanger.  

Du vil deretter bli innkalt til minst 

to forsamtaler med STEPPS-teamet 

for å vurdere om 

behandlingstilbudet passer for deg.  

 

Kostnader 

Egenandel betales etter gjeldende 

takster. Hvis du ikke kan møte til 

timen, 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 STEPPS, se 

våre nettsider  

https://hnt.no/behandlinger/emos

jonelt-ustabil-

personlighetsforstyrrelse-

steppsstairways
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Klinikk for psykisk helsevern og rus 
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Besøksadresse 
Sykehuset Levanger, Klinikk for psykisk helsevern og rus 

Kirkegata 2 
 

Telefon 
Ekspedisjon: 74 09 86 00 

 

Kontaktperson 
Anne Grethe Sjøbakk Lund 

agslund@hnt.no  
   
 

mailto:agslund@hnt.no

