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Avdeling rus- og avhengighetsbehandling 
Seksjon ruspoliklinikker 
 
 

 

Er dette noe for deg? 

 
Kontakt oss for mer informasjon: 

 

Spesialsykepleier Ingrid Helle Trana, telefon: 416 89 362 

Klinisk sosionom/familieterapeut Hege Oksvold, telefon: 906 56 371 

 

 

Å ta vare på seg selv og hverandre 

Pårørendegruppe 

 
 
HER FINNER DU OSS: 
Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, bygg 45 



 
Gruppetilbud for pårørende av rusavhengige 

 

 

Dette er et gruppetilbud til deg som er pårørende til en som har eller har hatt et 

rusproblem eller en annen form for avhengighet. 

 

Mål: 

Å få det bedre i eget liv. Å finne en god balanse mellom å ta vare på seg selv og de 

man har rundt seg. Å bli bedre kjent med seg selv og egne reaksjonsmønstre og 

utvikle nye verktøy for å finne nye og mer hensiktsmessige reaksjonsmønstre.  

 

I gruppebehandling møter du andre som er i lignende situasjon som deg selv. Noe vil 

være unikt for den enkelte, og mye vil være felles for mange. Både likhetene og 

ulikhetene gir rom for økt forståelse og endring hos deltakerne.  

 

 

 

 

Seksjon for logopedi 
Medisinsk klinikk 

 

 
 
Dette er en lukket gruppe, det vil si at det er de samme som møtes hver gang. 

 

Alle i gruppen har taushetsplikt. 

 

Gruppen vil bestå av mellom fire og åtte deltakere og ledes av to erfarne 

gruppeterapeuter. 

 

Hvert gruppemøte har et eget tema, og vi veksler mellom undervisning, samtale og 

øvelser.  

 

Eksempler på tema: 

•Stress og avslapning 

•Familie og nettverk 

•Grensesetting 

•Mestring 

 

 

Ny gruppe starter opp torsdag 21 september 2017. 

 

 
 

 

Praktisk informasjon 
 
Vi møtes en gang i uken i åtte uker i lokalene til seksjon ruspoliklinikker på Ullevål (se 

kart på baksiden). 

Gruppen foregår på ettermiddagen, fra kl. 15:00 til 17:00  

Pris: En egenandel pr. gang. (teller med i grunnlaget for egenandelstak 1) 

Du trenger en henvisning fra lege/NAV for å kunne delta i gruppen. 

 

Oppstart: torsdag 02.02.2017 

 

Vi ønsker en samtale med hver enkelt i forkant slik at vi sammen kan finne ut om dette er 

et tilbud som passer for deg. (Det påløper egenandel også for denne samtalen). 

 


