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Enhet for psykiske helsetjenester i 
somatikken

• Akutt-tjeneste
• Helsepsykolgisk-
tjeneste



Hele mennesket

Sykehistorie Friskehistorie

• Barneleddgikt 

• Ca 40 kirurgiske inngrep 

• Biologisk medisin

• Deformerte ledd og feilstillinger

• Smerter og nedsatt funksjon

• Arbeid 100 % 
• Gift, to barn, hund og 

katt
• Interesser: lese, skrive, 

hagearbeid

Spørsmål om sykdom er 
viktig for diagnose og 
rett behandling, men 

hjelper lite for mestring

Ressurser til å 
leve godt med 

kronisk sykdom



Vedvarende utmattelse
Nettside www.kognitiv.no
med tre opplegg

1. Individualsamtaler
2. Gruppebasert kurs
3. Veiledet selvhjelp

Støtte fra ExtraStiftelsen



Innhold

l Sykdom og skade er en stor mental belastning

l Strategier for å:

l være en konstruktiv støttespiller til seg selv

l håndtere vedvarende utmattelse

l begrense negative kvernetanker



Hva skal mestres?

• Gi sykdommen akkurat nok oppmerksomhet til 
at en får mest mulig ut av livet

• Unngå å la sykdom og symptomer ta all 
oppmerksomhet

• Balansere etter å kjenne etter og ikke å kjenne 
etter

• Unngå å legge livet på hylla, men leve det

• Uten støttetanken på at dette går over….



Hvordan påvirker sykdom og skade?

l Kan skygge for livet 

l Kan stjele oppmerksomhet

l Kan  påvirke viktige relasjoner og funksjoner

l Kan svekke selvfølelse og identitet



Tre universelle psykologiske behov

l Tilhørighet – å være del av et fellesskap

l Kompetanse – å føle at vi duger og mestrer

l Autonomi – å ha valgmuligheter og kunne påvirke 
eget liv



Sykdommen i 
bakgrunnen – livet i front

Sykdom sykdom

Identitet

Livet



Jeg er en kriger. 

Jeg er en person som ser lyst på livet. 
Jeg er litt sånn at hvis jeg kjøper et Lotto-lodd,
så forventer jeg å vinne liksom. Hvorfor skal
ikke jeg vinne? Noen vinner jo.

Jeg er nok den verste pasienten. Jeg ringer
og står på. Men jeg tror det er derfor de fortsatt
står på. For jeg gir meg ikke. Jeg kommer med ting.
jeg snakker med leger. Jeg stiller masse spørsmål.

Håpet for meg, det er noe du prøver å klamre deg
fast til, på en måte. Det er noe som blir livsviktig.
Samtidig så blir håpet en god følelse inni deg.
Det gjør at du finner en indre ro. Den gir deg kraft
til å makte de tøffe behandlingene og de tøffe
tingene du må gjennom. Det blir som et verktøy.



Jeg hadde jo aldri vært foruten disse årene. Det må jeg jo bare si. 
Selv om det har vært helt jævlig så har jeg jo vokst så mye!

Jeg har blitt flinkere til å ta vare på meg selv. Jeg har 
prøvd og feilet, og vet hva som fungerer. Man lærer 
mer om hvordan sykdommen fungerer, og man lærer 
å spille på lag.

Du kan si at jeg har blitt grådig på 
livet.

Jeg er takknemlig for det livet som 
jeg før tok som en selvfølge 



Jeg prøver å stoppe meg selv litt for å få et fornuftig svar.
Det er rart hvilke fornuftige svar man kan få!

Når katastrofetankene kommer så sier jeg til meg selv,
inni med selv, at dette her er jo en veldig ubehagelig 
tanke som jeg ikke trenger å tenke på. ”Tanken, du er 
velkommen, men du må faktisk gå igjen. Fordi du har 
ikke rot i virkeligheten”.



Snakk to og to

l På hvilke måter kan temaene på dette foredraget 
ha relevans for deg i din hverdag?



Biopsykososial forståelse

Biologi

Sykdom, 
bakterie, 
virus

Psykologi
Atferd, stress,
tanke, erfaring,        

følelser

Lidelse

Sosial
Økonomi, 
kultur, støtte,  
jobb











Indre dialog – hvordan snakke til seg selv

A – HVA ER 
SITUASJONEN?

B- HVA TENKER 
JEG?

C – HVA FØLER 
OG GJØR JEG?

D – ALTERNATIVE 
TANKER

Våkner 
sliten og 
trett

Hvorfor?
Blir aldri 
bedre
Kommer 
ikke tilbake i 
jobb
Er en 
belastning

Fortvilet
Lei seg 
frustrert
nedstemt

• Fornuftig 
• Vennlig
• Pragmatisk



Tre indre støttespillere

l Den fornuftig: 

l Hva er  fakta?

l Den vennlige:

l Hva ville jeg sagt til en god venn?

l Den pragmatiske:

l Hvilken nytte har jeg av disse tankene?

l Trenger jeg tenke på dette nå?





Vedvarende  utmattelse

l Utmattelse (fysisk og mentalt) som ikke heles via hvile

l Symptom ved mange sykdommer

l Ofte avklarte og mangesidige årsaker

l Usynlig symptom som lett knyttes til person

l Få balanse mellom stimulans, aktivitet og hvile i 
hverdagen

l Komponere hverdagen i en klok plan:
l Energityver – Energigivere

l Støttende og konstruktive holdninger og indre dialoger



Mentale strategier ved negative kvernetanker



Hva er kvernetanker?

l Bekymringstanker for fremtiden

l Grubling over fortiden og plagene her og nå

l Kvernetanker rundt ubehag (slitenhet, 
nedstemthet, uro, rastløshet, søvnplager) og 
mulige årsaker til ubehaget

l Noe annet enn konstruktiv refleksjon



Kartlegging av kvernetanker

l Hvor mye tid bruker jeg til grubling og 
bekymring?

l På hvilken tidspunkter skjer det?

l Hva dreier kvernetankene seg typisk om?

l Hvilke fordeler og ulemper har slike tanker?

l Hvilke påvirkningsmulighet har jeg over  dem?



Tenk deg at du står på et 

busstoppested. Mange busser 

kommer, men du hopper ikke på 

dem alle – kun den som tar deg dit 

du vil. De andre lar du kjøre forbi. 

Slik er det med tanker også – velg 

hvem du gir tid og 

oppmerksomhet 

Velge riktig buss



Tiltak mot bekymringstanker

l Akseptere at bekymringstanker melder seg, uten 
forsøk på tankeundertrykking (isbjørneksemplet)

l Sortere: hva kan jeg faktisk gjøre noe med?

l Skrive temaene ned, se på dem senere

l Bekymringsfrie soner og -utsettelse, og 
bekymringstid

l Oppmerksomt nærvær (pusteankeret)

l Involvering i konkrete gjøremål i hverdagen

l Leve mer i nåtid og mindre i fortid og fremtid



Snakk to og to

l Plages du av kvernetanker?

l Hvilke tiltak kunne du tenke deg å 
gjøre på dette området?





Snakk to og to

l To nyttige ting du vil ta med deg fra foredraget


