
Sinnemestring Brøsetmodellen

23 års erfaring med behandling av sinne og vold i 

nære relasjoner



Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner

• Etablering av behandlingstilbud til   

voldsutøverer. Jfr .Regjeringens 

opptrappingsplan mot vold og overgrep.

• Tverrfaglig utdanning av terapeuter som 

innenfor sitt tjenestested skal gi tilbud til 

voldsutøvende kvinner og menn. 

• Aktuelt: Jobbes med lovpålagte tilbud 

også til utøvere av vold, jfr

krisesenterloven for offer
• ( krav til kommuner?)



Vendepunkt: 

Vold som utøves i hjemmet er et offentlig ansvar 

Tilbudet må omfatte et bredt spekter av tiltak, fra samtalegrupper til 

profesjonell terapi.

Styrke hjelpe- og behandlingstilbudet innen familievern, psykisk 

helsevern og de allerede etablerte tilbud.

Høy standard på tilbudene skal sikres gjennom forskning.
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Nasjonal Implementering 2003 - 2021

• Utdannet ca 600 sinneterapeuter ( inkl kull 2021)

• Bufdir:  32  Familievernkontor ,  112 terapeuter

Barnevernet 35 kommuner ( alle bydeler i Oslo)  84 terapeuter  

Interkommunalt samarbeide eks Agder. (  Mange kommuner i region midt uten tilbud)

• Helse: Psykiatritjeneste, DPS og poliklinikker ( 185 terapeuter )

• Justissektor: 11 fengsel + 8 friomsorgskontor ( 95 utdannet)

• Voldsutøverer mottatt behandling Questback 2016 

784 personer Gruppe / individuell ( 554 menn , 230 kvinner)



Behandlingstilbud; Vold i nære relasjoner 

Kriminalomsorgen 

Avsluttet



Utdanningsprogram og etablering av tilbud innenfor tjenestestedet.

Psykisk helse og rus / barnevernet i kommunene, familievernkontor, kriminalomsorgen, DPS og 

spesialisthelsetjenesten. 

Ny oppstart i Trondheim 2 - 4 februar 2022, med 3 samlinger i vårsemester og 3 samlinger 

høstsemester.

SBM bygger på en kognitiv evidensbasert teori, og innføringsseminaret i kognitiv terapi er godkjent av 

Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Krav; Grunnutdanning innen helse og sosialfag. 

Behandlingstilbudet må forankres i ledelsen, og inngå i langsiktige virksomhetsplaner.

Utdanningsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet og det er ingen kursavgift.

Søknad sendes : stig.jarwson@stolav.no

mailto:stig.jarwson@stolav.no


Sinnemestring Brøset Modellen

Innføringsem Kognitiv terapi trinn 1.

( kognitiv.no) Kompetanseområder, 

Grunnleggende ferdigheter  

Angst, depresjon, sinne/leveregler. 

Videre kompetanse

Ved bestått eksamen NFKT

Trinn 2 

Spesifikke utdanninger

Veilederutdanning CBT

Generell  kognitiv terapi Spesifikke teknikker

Gjennomføring av kurset, 90% oppmøte

Godkjent som gruppeleder/ instruktør

Eksamen innføringsseminaret

SBM- Manual ( egen teori)

Veiledning ; VIDEO på egen terapeutrolle

RVTS- volds teori
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Kognitiv terapi og sinnemestring

• Det generelle målet med sinnemestringskurset er å hindre/dempe bruk av vold i nære 

relasjoner. 

• Pasienten må anerkjenne sinneproblematikk og ha motivasjon for å gjennomføre 

behandlingen. Fokus er på alle typer vold i nære relasjoner (fysisk, psykisk, seksuell, 

materiell, elektronisk, latent). 

• Det gjennomføres ikke utredninger eller diagnosesetting, kun behandling opp mot 

vold og sinnemestring.
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Kognitiv terapi og sinnemestring

• Sinnemestringskurset er basert på kognitiv atferdsterapi med elementer av 

skjematerapi. 

• Det innledes med individuelle samtaler og samtale med partner. I tillegg blir det 

gjennomført barnesamtaler og flere parsamtaler ved behov. 

• Voldsanamnese og leveregler (Young) kartlegges. 

• Selve gruppeterapien går over 15 uker, a 2 timer. Sinnemestringsgruppa består av 6 

medlemmer, med 2 terapeuter. Under pandemien har all behandling vært digital,

• Pasientene tilbys oppfølgingsgruppe i 6 mnd etter avsluttet sinnemestringsgruppe.
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Manualer tilpasset målgruppe

• Gruppeterapi. 

• Individuell 

• Kriminalomsorgen 

• Ungdomsmanual 

• For inneliggende pasienter Brøset (livsmestring)

• Manual for personer med utviklingshemming, utarbeidet av habiliteringstjenesten for voksne 

ved St.Olav ( 2021)
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Partnervold og sinnemestring: Kan 

volden reduseres med kognitiv 

terapi?

Merete Berg Nesset, forsker, spesialsykepleier
Tom Palmstierna, professor

Johan Håkon Bjørngaard, professor

Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri





Sinnemestring = 67
Partnere = 33

Mindfulness = 58
Partnere = 23

38 år
27% Universitet
91% Norsk
81% Jobb fulltid 
67% Samboer
81% Har barn

36 år
22% Universitet
91% Norsk
69% Jobb fulltid
67% Samboer
75% Har barn
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Fysisk vold
MBSR= Mindfulness-based
stress reduction
CBGT=Cognitive
behavioural group therapy
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Skade på partner
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Psykisk vold
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Seksuell vold



Fungerer behandling?

Ja, strukturert

gruppebehandling

fungerer!
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Dokumenter / Artikler, www.sinnemestring.no

- Om Utdanningsprogrammet

- Filmer om Brøsetmodellen

-Nasjonale Behandlingstilbud

- Sinnemestring i media

- Kognitiv teori:  www.kognitiv.no

- www.littsint.no ( foreldreveiledning)

-https://voldsveileder.nkvts.no/

-https://dinutvei.no/film/sinnemestring-brosetmodellen-film  

http://www.sinnemestring.no/
http://www.kognitiv.no/
http://www.littsint.no/
https://voldsveileder.nkvts.no/

