
BEKYMRINGSGRUPPE
-	 BRUKER	DU	FOR	MYE	TID	PÅ	Å	BEKYMRE	DEG?
-	 SYNES	DU	DET	ER	VANSKELIG	Å	STOPPE	OG	
	 BEKYMRE	DEG?	
-	 SER	DU	OFTE	FOR	DEG	DET	VERSTE	SOM	KAN	SKJE?
-	 GJØR	DINE	BEKYMRINGER	DEG	REDD	
	 OG	ENGSTELIG?		
-	 OPPLEVER	DU	AT	BEKYMRINGENE	SKAPER		
	 PROBLEMER	FOR	DEG	I	HVERDAGEN?

Opplever du at du ikke har kontroll på bekymringen din? Fører 
bekymringene dine til mye engstelse og ubehag? Opplever du 
bekymring som et av dine hovedproblem? Da kan deltakelse i en 
Bekymringsgruppe være noe for deg. 

I Bekymringsgruppen jobber vi med å redusere tiden du bruker på 
bekymringer ved å lære deg å relatere deg til negative tanker og 
bekymring på en ny måte. I gruppen vil du møte andre som opplever 
bekymring som et av sine hovedproblem. Forskning viser at gruppe-
terapi har like god effekt som individualterapi. Behandlings-
tilnærmingen i gruppen er metakognitiv terapi. 

Du får tilbud om en gratis og uforpliktende vurderings
samtale. I denne samtalen får du informasjon om 
 bekymringsgruppen og sammen finner vi ut om du kan 
nyttiggjøre deg gruppeterapi. Vi tilbyr 8 gruppetimer  
a 1.5 timer. Antall deltakere i gruppen er vanligvis  
6–8 studenter.

Worrying won’t stop 
the bad stuff from happening
it just stops you 
from enjoying the good.



- De fleste av oss bekymrer seg, men for noen tar bekymringene så stor plass i 
 hverdagen at det går ut over studiehverdag og livskvaliteten. 

- Når bekymringene tar over, kan det bli tankekjør, som kan bli lammende 
 i hverdagen. Mange beskriver at bekymringen fører til: redsel og engstelse, 
 konsentrasjonsvansker, muskelspenninger, slitenhet, søvnvansker  
 og mindre til stede i øyeblikket.

- Typiske ting en kan bekymre seg for er eksempelvis: fremtid, studier, familien, 
 venner og sosiale situasjoner, egen og andres helse, økonomi, katastrofer,  
 komme for sent. 

- Det er ikke uvanlig at en kan bekymre seg for mange ulike livsområder 
 og har flere ulike bekymringer på samme tid. 

- Mange begynner i tillegg å bekymre seg over sin egen bekymring.  
 Eksempler på det kan være: «Hva om jeg mister kontroll over bekymringen 
 min?» «Tenk om bekymringene mine er farlige for meg?» «Hva om jeg blir gal 
 av å bekymre meg?»

- Mange opplever å ha bekymret seg lenge, og har vansker for å tro på at en kan 
 bekymre seg mindre.  

«Hva om jeg stryker på eksamen, hva 
vil mor og far tenke? Tenk om jeg ikke får studielån lenger? 
Da må jeg kanskje flytte fra kollektivet. Hva kommer folk til 

å tenke? De tenker sikkert jeg er dum. Tenk om jeg ikke får 
fortsette da? Jeg må sikkert slutte på studiet. Hva skal jeg gjøre da? 

Skal jeg flytte hjem? Hva om jeg ender opp helt alene, 
 uten venner, jobb og familie … »

KJENNETEGN	PÅ	
BEKYMRINGSPROBLEMATIKK


