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Sesjon 6: Veien videre 

 

Dette er den siste økten. Dette vekker kanskje noen følelser og tanker i deg – enten det er 

bekymring, lettelse, spenning eller andre. Der er vanlig å oppleve tanker og følelser knyttet opp mot 

avslutningen av kurset. Det er også vanlig å være bekymret for videre håndtering av utfordringer eller 

være redd for å få det verre. Nå skal du gjøre en øvelse der du lager en plan for veien videre. Du kan 

finne frem dagens øvelse i arbeidsboken på side 27 og 28.  

Øvelse: Hvordan jeg kan holde meg på riktig vei  

Når vi kommer oss vekk fra verdiene våre og begynner å «dra i tauet», for eksempel ved kontroll eller 

unngåelse, øker risikoen for bli fanget av negative tanker. Det kan derfor være nyttig å bli klar over 

signalene som tyder på at du beveger deg vekk fra retningen til verdiene dine. En «forebyggingsplan» 

kan bestå av mange ting og kan lages på mange måter. Det er ikke så viktig hvordan du lager den. Det 

viktigste er at du har laget en plan og at den passer til deg. I tillegg bør den være realistisk, fornuftig 

og praktisk.  

Det kan være nyttig å huske på at formålet med kurset ikke nødvendigvis er å redusere negative 

tanker, følelser og kroppslige fornemmelser, men heller å bli bedre i stand til å leve et meningsfylt liv, 

selv når ting er vanskelig. Derfor er ikke «suksess-kriteriet» at vanskene dine skal være borte nå. Det 

å få det vanskelig igjen er helt normalt og naturlig, men forhåpentlig har kurset her gitt deg noen 

verktøy til å takle det når det oppstår. De fleste av dere kommer til å oppleve at utfordringer kommer 

tilbake fra tid til annen. Da kan man forsøke å bruke det man har lært i gruppen, og kanskje vil man 

gradvis oppleve at utfordringene er mindre intense eller styrer handlingene dine i mindre grad.  

Med andre ord er ikke kurset over, og det som blir viktig fremover er å ta verktøyene med seg i livet 

videre.  

Når du prøver å forberede deg for hvordan du i fremtiden skal håndtere hindringer på veien mens du 

fortsetter å bevege deg videre i livet, fokuser på hva du VIL gjøre, heller enn hva du IKKE vil gjøre.   

I arbeidsboken finner du punkter som kan være en del av en «forebyggingsplan». Du kan begynne 

med å fylle ut disse punktene i dag, og så må du gjerne jobbe videre med den senere også, kanskje 

sammen med en partner, et familiemedlem, eller en venn? Du må gjerne lage planen til din egen, og 

lage ditt eget oppsett. Det går for eksempel an å lage den som et tankekart. Det er også en mulighet 

å skrive rett inn i arbeidsboken om det øker sannsynligheten for at den blir hengende fremme et sted 

du ser den ofte. Her er spørsmålene dere også finner i arbeidsboken:  
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1. Hva er «varselsignalene» som tyder på at de negative tankene dine tar over- og at du har 

beveget deg bort fra verdiene dine? (tenk for eksempel på hvordan du «trekker i tauet») 

(Petter sine varselsignaler: «Jeg begynner å bli mer sliten og kjefter mer på de rundt meg»,  

«Jeg har mistet lysten til å være sosial og det drar meg vekk fra vennene mine» eller «jeg 

begynner å se for mye på TV»)  

Ofte kan de rundt oss se noen varselsignaler før vi gjør det selv. Derfor kan det være nyttig å ta dem 

med på å liste opp varselsignalene når du jobber videre med planen.  

2. Hvilke strategier kan du bruke for å handle mer i tråd med verdiene dine igjen?  

o Individuelle metoder  

(Petter sin strategi: «jeg må huske å holde meg til rutinene mine med tanke på søvn 

og trening»)  

o Samvær med andre (støtte)  

(Petter sin strategi: «Fortsette med sosiale aktiviteter ved å gå en ukentlig tur med 

naboen og Fix»)  

o Involvere familie/venner/profesjonelle (Hvem?)  

(Petter sin strategi: «Lage en avtale med søsteren min om at hun må si ifra når jeg 

blir sliten og irritabel»)  

 

3. Hva kan være hindre som står i veien for å bruke planen din? 

(Petter sin hindring: «jeg har ikke involvert andre i planen min»)  

4. Hvor mye tror du på at du kommer til å klare å bruke planen din? (0-100%) 

5. Hvor skal du ha planen din, og hvem skal vite om den? 

Det kan være lurt å ha planen et sted der dere ser den ofte, for eksempel på kjøleskapsdøren, 

på utsiden eller innsiden av en skapdør, eller på nattbordet.  

 

Evaluering/oppsummering  

Tenk litt over, og skriv ned om du vil:  

 Hvilke erfaringer tar du med deg videre?  

 Hva har du fått ut av gruppen?  

 Har du møtt på noen utfordringer underveis?  
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Til slutt  

Husk at du i etterkant vil bli kontaktet på telefon av en psykolog fra TRS som vil intervjue deg om dine 

opplevelser med å delta i gruppen. Dette gjør vi for å evaluere om dette kurset er et tilbud vi skal 

satse på videre fremover, eller om vi skal gjøre noe annet. Du vil også få tilsendt spørreskjemaene du 

har fylt ut tidligere.  

 

Takk for nå, og lykke til videre! 

 


