
”Vi hadde ikke overlevd 
uten denne gruppen” 

-

”Nå forstår foreldrene 
mine hvordan jeg har det”

-

”Vi har fått det mye bedre i familien 
etter at vi begynte i gruppen”

-

”Vi har fått redskaper til 
å klare og løse vanskelige ting”

-

”Nå forstår jeg bedre 
hvordan jeg kan hjelpe min sønn”

-

”Nå kan jeg og min datter klare 
å snakke sammen om det som er vanskelig. 

Det hadde vi ikke klart uten hjelp 
fra gruppen”

Vil du bli gruppeleder?
Undervisningsplan og påmelding
Fullstendig undervisningsplan, priser, praktisk informasjon 
og skjema for læringsportalen finner du på sus.no og tips-info.com.

Kontaktpersoner
Åse Sviland, 51 51 56 54 / 913 56 706, aasvvs@sus.no
Anvor Lothe, 51 51 52 31 /954 94 052, aloton@sus.no

Administrativ ansvarlig
Berit Lode Helland, 51 51 52 36, skbe@sus.no

Gruppelederutdanning 
i kunnspasbasert familiebehandling

Stavanger Universitetssjukehus
Psykiatrisk Divisjon, Undervisnings- og forskningsavdelingen

Institutt for kunnskapsbasert familiebehandlingJan Johnsens gate 12, postboks 8100, 4068 Stavanger, telefon 05151, helse-stavanger.no

Psykiatrisk divisjon
Undervisnings- og forskningsavdelingen
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Færre tilbakefall og reinleggelse

        
Nyere forskning viser at psykoedukativ familiebehandling gir bedre resultater i forhold til: 
-Reduserer tilbakefall - Reduserer symptomer - Gir bedre sosial fungering - Mer kunnskap angående psykose
-Bedrer samarbeidet i forhold til medikamentell behandling.
Pitchel-Waltz et al 2001, Pekkala & Merinder 2002, Berntsen 2003, Murray-Swank & Dixson 2004.

1. Småsnakk  - 15 min.

2. ”Runden” - 20 min.

Hvordan har familien hatt det siden sist møte? Er det noen problemer?

Hvordan gikk det med forslag til løsning av forrige problem?  

3. Velge problem - 5 min.

Gruppelederne velger et problem som gruppen i felleskap 

skal komme med løsningsforslag til

4. Problemløsning - 45 min.

Medlemmene kommer med løsningsforslag som skrives på tavlen

Deretter gjennomgås forslagene. 

Fordeler og ulemper blir vurdert.

Pasienten og familien velger løsning. Gruppeleder lager plan som familien 

    prøver ut  i løpet av neste 14 dagene.

5.  Småsnakk - 5 min.
  

Resultatet blir best når familien deltar i behandlingen
Kunnskapsbasert flerfamiliebehandling er et tilbud til familier 
der et av  familiemedlemmene har en psykoseproblematikk. 
Gjennom kunnskap om sykdommen, metoder for problem
løsning og erfaringsutveksling, blir familien en viktig 

støttespiller i behandling og rehabilitering. I tillegg rustes 
familien til å mestre en situasjon som ofte oppleves som 
belastende, både følelsesmessig og rent praktisk. 
Flerfamiliegruppene samles hver 14. dag over 1 1/2 
til 2 årsperiode og ledes av to gruppeledere.

Kunnskapsbasert/psykoedukativ flerfamiliebehandling

Flerfamiliegrupper ble i utgangspunktet utviklet for familier der et medlem har en psykoseproblematikk. 
Det har vist seg at metoden har stor overføringsverdi og kan brukes både til enkeltfamilier og andre diag-
noser. De gode resultatene har gjort at det er et uttalt mål å kunne opprette familiegrupper over hele landet.

FamilieTIPS 
Kunnskapsbasert/psykoedukativ familiebehandling

-Å hjelpe pårørende til en bedre forståelse og 
 kommunikasjon med pasienten 
-Å hjelpe pårørende til å bedre mestre situasjonen slik 
 at de kan være gode støttespillere

Flerfamiliegruppene ble i utgangspunktet utviklet for fami-
lier der et medlem har en psykose lidelse. Det har vist seg 
at metoden har stor overføringsverdi og brukes også 
til grupper med andre alvorlige psykiske lidelser

Målgrupper
Tilbudet vi har i Stavanger er først og fremst rettet mot 
familier der et av medlemmene har en psykoselidelse 
eller en affektiv lidelse med psykose. Vi har også grupper 
for rus/psykisk lidelse, der rusen er hovedproblemet 
til pasienten. I tillegg har vi grupper for pårørende til 
hjemmeboende demenspasienter. Vi har samme tilbud 
til pargrupper der den ene partneren har en alvorlig psykisk 
lidelse.

Enkeltfamiliegruppe
For familier som har behov for enkeltfamiliebehandling, 
har vi tilbud for dem. Der er intervensjonen psykoedukativ 
og går over 12 møter. Hvert møte varer 1,5 time. Gruppe-
leder og familie møtes hver 14. dag. Her har vi egen manual 
som er tilpasset enkeltfamiliebehandling. Før en starter 
familiebehandlingen, må en ha alliansesamtaler med 
pasient og pårørende. Obligatorisk veiledning så lenge en 
driver gruppe.

Mål
Målet etter et psykotisk gjennombrudd er primært å unngå 
tilbakefall.

POP-Familiebehandling/familiefokusert behandling
Vi har egen utdanning for POP-familiebehandling 
(Prevention Of Psychosis). Det er et tilbud til Ultra High 
Risk gruppen, altså for personer som står i fare for å utvikle 
psykose. Et tilbud som gis til familiemedlemmet sammen 
med pårørende i en enkeltfamiliegruppe med en gruppe-
leder. Behandlingen består av 18 timer/temaer. Timene er 
på 60 minutt. De første 11 timene går hver uke, fra den 
12. timen går en over til annen hver uke. Før en starter 
familiebehandlingen, må en ha alliansesamtaler med 
ungdom og pårørende. Her bruker vi manualen til David J. 
Miklowitz, Ph.D.,Mary P. O’Brien, Ph.D. et.al, University 
of California in Los Angeles (October 31, 2010).

Familieskole for POP/familiefokusert behandling
Undervisningen for gruppeledere for POP/familiefokusert 
behandling går over 2+2 dager eller over 4 dager. 
Gruppe- leder filmer underveis i gruppen. Filmen blir brukt 
i veiledning. Veiledning er obligatorisk så lenge en driver 
gruppe. Det er en fordel dersom deltakerne har familie-
skolen fra før, men det er ikke et krav.

Lavterskel tilbud
I 2002 ble familiebehandlingen inkludert i selve driften 
i sykehuset. Det er et lavterskeltilbud, slik at både 
behandler, pårørende og pasienter kan ta kontakt med 
familiepoliklinikken som organiserer familiebehandlingen.

I tillegg til selve organiseringen av gruppene står også 
familiepoliklinikken ansvarlig for å utdanne nye gruppe- 
ledere. Det er familieskole en gang i året både for interne 
og eksterne deltakere.
Interne deltakere melder seg på via læringsportalen.

Family Psycho education is a method for working with  
families and other caregivers who are supportive of persons 
with mental illness. Based on a family-patient-professional  
partnership, it combines clear, accurate information about 
mental illness with training in problem solving, communi-
cations skills, coping skills and developing social supports. 
The goals are to markedly improve patient outcomes and 
quality of life, as well as to reduce family stress and strain.

This approach is particularly beneficial in the early years 
of the course of a mental illness, when improvements 
can have a dramatic and long-term effect and while family 
members are still involved and open to participation.
The family work consists of meetings between the family  
group leaders, the patient and each individual family,  
education and Multifamily group meetings during at least 
one to two years. 

Åse Sviland og Anvor Lothe 
er faglig ansvarlige for Gruppelederutdanningen.

Dynamisk orientert flerfamiliearbeid   49,9%

Familiearbeid med enkeltfamilier     23,5%

Familiearbeid med flerfamiliearbeid   12,5%

McFarlane et al. (1995)

Metode for flerfamiliebehandlingen
Hovedelementene i kunnskapsbasert familiebehandlingen er problemløsning, kommunikasjon og undervisning. 
Flerfamiliegruppen består av fem familier og to gruppeledere.

En familiebehandling består av tre trinn:
• Alliansesamtaler mellom gruppeledere, pasient og pårørende 
• Undervisningsseminar for pasient og pårørende  
• Gruppemøter hver andre uke i ett til to år.

Family TIPS - The result is best 
when the family is joining the treatment

Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitessykehus (SUS), 
har sterkt fokus på tidlig oppdagelse og behandling av 
psykoser, og arbeidet med flerfamiliegrupper startet tidlig. 
Sykehuset har siden 1997 utdannet 547 gruppeledere som 
i dag virker over hele landet. 

Utdanningen er basert på den amerikanske professor  
William McFarlanes metode, men er videreutviklet og til-
passet norske forhold. Vi har til enhver tid gjennomsnittlig 
20 grupper gående.

Kort om undervisningen
Gruppelederutdanningens teoridel strekker seg over 50 
timer fordelt på 4 + 4 dagers undervisning og rollespill. 
Vanligvis deles undervisningen i to perioder på 4 dager 
hver. Det er lagt opp til ca 1000 sider litteratur.  Kurset 
er godkjent som meritterende for klinisk spesialitet for 
psykiatrisk sykepleie og ekvivaleres med studiepoeng 
innenfor FO for sosionomer.

Når en har fullført gruppelederutdanningen og vært grup-
peleder i en gruppe samt deltatt på veiledning er en ferdig 
utdannet gruppeleder i psykoedukativt familiebehandling. 

Bli veileder for Gruppeledere
Kravet er at man er utdannet Gruppeleder og deretter har 
veilederpraksis sammen med godkjent gruppeleder/veileder 
over en periode på to år.

Veiledning er obligatorisk
Når en er aktiv gruppeleder er det obligatorisk veiledning 
1 1/2 time pr. måned.

Opptakskrav
Sykepleiere, leger, psykologer, sosionomer og andre 
med 3 årig helsefaglig utdanning kan søke om opptak 
ved gruppeleder utdanningen. 
Deltakerne vil få komplett undervisningsmateriell under 
utdanningen. 

Gruppelederutdanning innen familiebehandling

Målsettingen med psykoedukativ familiebehandling
Familiebehandlingen tar sikte på å redusere Expressed 
Emotion (EE). All forskning viser at for høy EE øker risikoen 
for tilbakefall. Expressed Emotion er en index som innbe-
fatter kritiske bemerkninger, følelsmessig overinvolvering, 
fiendtlig innstilling, men også varme og positive bemerk-
ninger overfor personen som har eller har hatt en psykose. 
En tenker at EE kan være et produkt av en opplevelse av 
stress og belastning samt pessimisme om pasientens evne 
til å kontrollere symptomer og usikkerhet om hvordan 
symptomene kan påvirkes.

Nasjonale retningslinjer
Retningslinjen gir anbefalinger til utredning, behandling 
og oppfølging av pasienter fra 13 år og oppover. Formålet 
med retningslinjen er å bedre kvaliteten på tilbudet til 
pasienter og deres pårørende og den legger ikke bare vekt 
på symptombehandling, men gir en bred omtale av tiltak 
som både gjelder psykologiske og sosiale forhold, fysisk 
helse og betydningen av utdanning og arbeid. Fokus på 
ressurser, bedringsprosesser og individuelt tilpassede 
tjenester skal bidra til mestring, økt livskvalitet 
og deltakelse i samfunnet. 

I en tidlig fase av en psykose bør pasient og nære familie-
medlemmer inviteres til et psykoedukativt (kunnskaps-
formidlende) familiesamarbeid i en enkeltfamiliegruppe.
Pasienter som på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad 

har behov for hjelp over lengre tid, bør få tilbud om å delta
sammen med nære familiemedlemmer i en psykoedukativ 
(kunnskapsformidlende) flerfamiliegruppe.

Tidlig oppdagelse og systematisk behandling 
øker mulighetene for å bli frisk av en psykoselidelse 
Synet på mulighetene for bedring har tidligere vært preget 
av pessimisme, men dette understøttes ikke av forsknings-
litteraturen. 
Tvert imot, det er mange som opplever bedring og kommer 
ut i ordinært arbeid hvis de hjelpes med riktig behandling, 
oppfølging og støtte.

Intervensjonen blir dekket på følgende områder
-Følelsesmessig støtte
-Undervisning
-Kunnskap om utvikling av psykose og behandling 
-Kunnskap og råd til å senke et forhøyet engasjement 
 og for høye forventninger 
-Hjelp til å løse dagligdagse utfordringer 
 på en strukturert måte ved hjelp 
 av problemløsningsmodellen
-Virksom kommunikasjon
-Dette er med på å bidra til å redusere stress og senke 
 Expressed Emotion
-Å bedre pasientens skole/jobb og sosial funksjon
-Å bedre samarbeidet mellom pasient, pårørende 
 og helsevesen


