
Nettsiden www.kognitiv.no gir informasjon om psykiske lidelser og om tiltak bygget på en 
kognitiv terapeutisk tilnærming for selvhjelp og terapi. Du kan laste ned hefter med råd om 
tiltak, og du kan se filmer der terapeuter og brukere kommer med innspill. Hjemmesiden er 
beregnet for folk flest, men er spesielt rettet mot personer med psykiske helseproblemer og 
deres pårørende. Helsedirektoratet har gitt økonomisk støtte til utvikling av nettsiden.

Vi har satt opp nettsiden slik at du 
skal kunne ledes gradvis inn i  
stoffet, og få svar på dine spørsmål 
ved å klikke deg innover. Vi har 
prøvd å sette sammen informasjo-
nen på en måte som gjør den lett 
å navigere i, der du kan finne frem 
dit du ønsker, for eksempel fra 
depresjon  til søvnproblemer eller 
til ettervirkninger av traumatiske 
belastninger.

Du kan lese om hva som skiller 
psykiske lidelser og psykiske plager, 
og årsaker til at man utvikler slike 
problemer. Du finner stoff om ulike 
typer av psykiske lidelser, og likeså 
fakta om psykisk helse og arbeid og 
om de pårørendes situasjon.

Nettsiden skal også kunne brukes 
av deg som er behandler – som et 
hjelpemiddel i behandling og veile-
det selvhjelp. Det siste innebærer 

at brukeren leser informasjon og 
prøver ut tiltak i sin egen hverdag, 
for eksempel trening ved angst-
lidelse. Så drøfter brukeren sine 
erfaringer fortløpende med deg, og 
får dine innspill om hvordan han 
eller hun kan gå frem for å få et best 
mulig resultat.

Vi har utarbeidet mesteparten av 
informasjonen selv, men har også 
tatt med hefter som er laget av 

helsemyndighetene og av andre 
fagmiljøer. Vi har også tatt med 
informasjonshefter på andre språk. 
Her vil nettsiden bygges ut mer 
etter hvert. Vi vil også få inn mer 
stoff som er nyttig for ungdom. 

Vi vil svært gjerne ha tilbakemeld- 
inger fra de som bruker hjemme-
siden om erfaringene de gjør seg 
med den og hvilke endringer og 
tilføyelser de kunne ønske seg.
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Ny nettside for informasjon og hjelp 
ved psykiske helseproblemer


