
«Ta nye Tak» Gruppebehandlingstilbud for personer med langvarige smerter og/eller utmattelse.     
Helse Nord.-Trøndelag HF, Sykehuset os, Nevrologisk avdeling og Psykiatrisk avdeling   16.09.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

For nærmere opplysninger kan du ta kontakt med  
Stephan Schüler 
Sigrun Bertnum 

 
 Sentralbord, Tlf. 74215749 

 
 

Du trenger henvisning fra din fastlege eller legespesialist, 
som  sendes Psykiatrisk Klinikk Sykehuset Namsos. 
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Gruppebehandlingsenheten er en del av seksjon 

poliklinikk ved psykiatrisk klinikk, Sykehuset 

Namsos. Vi ønsker å bidra til at den enkelte kan ta 

hånd om sitt eget liv og selv være aktiv for å løse 

sine problemer.  

Vi tilbyr behandling gjennom strukturerte 

behandlingskurs. Kursene foregår i grupper med 

individuelle tilpasninger ut i fra den enkelte 

kursdeltagers målsetting.  

Dette gruppebehandlingstilbudet gis i et samarbeid 

mellom Nevrologisk avdeling og Psykiatrisk Klinikk 

ved Sykehuset Namsos 

 
 
OM KURSET ” TA NYE TAK”: 
Dette er et behandlingstilbud spesielt tilrettelagt til personer med 
kroniske smerter og/ eller utmattelse. 
Hver gruppesamling består av en del med kroppslig tilnærming, 
med fokus på egne grenser, egenopplevelse av kroppen og 
avspenning. 
Den andre delen består av, refleksjon i gruppe drevet etter 
metoden kognitiv adferdsterapi. Vi har fokus på arbeidet med å 
se på sammenhengen mellom situasjon - tanke – følelse – 
handling i ulike situasjoner. For mer informasjon anbefales 
nettsiden; http://www.kognitiv.no/kognitiv-terapi/  
Kort undervisning om smerter og utmattelse. 
Behandlingsprinsipper og teknikker innen kognitiv adferdsterapi 
er sentralt. Det presenteres ulike teknikker/arbeidsverktøy i løpet 
av kurset, som har vist seg å være nyttig å bruke. 
Det blir også presentert og arbeidet med en metode for mestring.  
 
Før kursstart blir deltagerne innkalt til en individuell forsamtale. 

 
Du vil lære mer om: 

 Deg selv og din egen kropp 
 Smerter 
 Sammenhengen mellom situasjon-tanke-følelse-handling i 

hverdagslige situasjoner. 
 Hvordan du kan endre tanke og handlingsmønster i 

forhold å arbeide med konkrete mål.  
 
På kurset benytter vi følgende arbeidsformer : 

 Øvelser i forhold til bevegelighet 
 Avspenning og oppmerksomhetstrening 
 Refleksjon 
 Dele erfaringer 
 Teorigjennomgang (Psykoedukasjon) 
 Problemløsningsmetoden, teori og praktisk bruk 
 Bruk av verktøy basert på kognitivadferdsterapi for å 

arbeide med dagligdagse utfordringer. 
 Hjemmeoppgaver  

                     

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM KURSET: 
Kursets varighet: 
Kursperioden består av 13 samlinger. 
Kurset har samling hver onsdag, kl.12.05.-14.45.. 
Kurset tilbys 2 ganger i året, hvis det er nok interesserte.  
 
Kurssted: 
Dette er et behandlingstilbud som gis i samarbeid mellom 
nevrologisk- og psykiatrisk poliklinikk, i kurslokaler ved 
Sykehuset Namsos.  
 
Kursledere: 
Kurset ledes av ergoterapeut Sigrun Bertnum og nevrolog 
Stephan Schüler (begge utdannet innen kognitiv terapi). 

http://www.kognitiv.no/kognitiv-terapi/

