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• Oppnå bedre selvfølelse.
• Bli sikrere i sosiale sammenhenger.

• Få tydeligere forståelse av deg selv og andre.
• Oppnå mestring i studie- og arbeidssituasjoner.

Hva er gruppeterapi?
Angst, depresjon og kropps-
lige smertetilstander har ofte 
sammenheng med forholdet 
til andre mennesker. I en 
psykoterapigruppe jobber du 
ved å dele personlige erfarin-
ger, tanker og følelser med 
andre. Du deltar ved å ta opp 
hendelser eller misforståelser 
som har skapt følelsesmessi-
ge vanskeligheter. Du får tak 
i egne problemstillinger, kan 
forstå disse bedre, noe som 
åpner for nye løsninger. Du 
vil finne nye perspektiver i vanskelige eller fastlåste situasjoner. Gjennom dette 
arbeidet reduseres plagene dine. 

Hvem går i gruppeterapi?
Hvis du strever forhold til andre mennesker, har problemer på jobben eller i nære 
relasjoner, vil gruppeterapi passe for deg. Tilbudet retter seg spesielt til deg som 
ønsker hjelp til å mestre viktige livsområder som arbeid, studier og forholdet til 
andre, og som er mellom 18-45 år.



Rammer for gruppeterapi
Gruppene møtes til fast tid ukentlig og en sesjon varer 1,5 timer. Nye medlemmer 
tas inn når noen slutter. Alle deltakerne har taushetsplikt overfor tema som blir 
tatt opp i gruppen. Det anbefales at man er med i gruppen minst ett år for å oppnå 
bedring. Vi har en tidsramme på 2 år.

Mentaliseringsbasert behandling
Mentaliseringsbasert behandling er et eget gruppetilbud for personer med store 
svingninger i følelseslivet og problemer i nære relasjoner. Du vil da få tilbud om 
undervisning, i kombinasjon med mentaliseringsbasert gruppeterapi og individu-
alterapi. Denne terapiformen fokuserer på å forstå egne og andres indre tilstander 
som kan være vanskelig når sterke følelser er i sving.

Søknad om gruppeterapi
Ved søknad om gruppebehandling vil du først få 3-5 utredningssamtaler for å 
avklare om gruppeterapi passer deg og din problemstilling. Underveis og ved 
avslutning av behandlingen vil hver deltaker bes om å fylle ut evaluering for å 
undersøke at terapien bidrar til endring.

Kontaktperson
Ta kontakt med din behandler hvis du er pasient ved Vinderen. En av gruppetera-
peutene kommer gjerne inn i en time og forteller om gruppetilbudet. Hvis du ikke 
er pasient ved Vinderen, snakk med din fastlege om henvisning.



Diakonhjemmet Sykehus er et privat og ikke-kommersielt diakonalt
sykehus som tilbyr behandling, pleie og omsorg på spesialisthelsetjenestenivå. 
Sykehuset er praksisplass for utdanning av leger, sykepleiere, diakoner og annet 
helsepersonell. 

Diakonhjemmet Sykehus er:
• lokalsykehus i generell kirurgi, indremedisin og psykiatri for 124 000

innbyggere i bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner.
• regionsykehus for hele Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi.
• kompetansesenter innen revmatologisk rehabilitering og klinisk

psykofarmakologi
• et aktivt forskningssenter spesielt innen revmatologi og psykofarmakologi.
• ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i

fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen 330 000. innbyggere.

Diakonhjemmet Sykehus 
Psykisk helsevern Vinderen 
Forskningsveien 7
Postboks 23, Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 02 98 00 
www.diakonhjemmetsykehus.no




