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Innhold

 Sykdom og skade er en stor mental belastning

 Strategier for å:

 være en konstruktiv støttespiller til seg selv

 håndtere vedvarende utmattelse

 begrense negative kvernetanker



Vedvarende utmattelse
Nettside www.kognitiv.no
med tre opplegg

1. Individualsamtaler
2. Gruppebasert kurs
3. Veiledet selvhjelp

Støtte fra ExtraStiftelsen



Hvordan påvirker sykdom og skade?

 Kan skygge for livet 

 Kan stjele oppmerksomhet

 Kan  påvirke viktige relasjoner og funksjoner

 Kan svekke selvfølelse og identitet



Tre universelle psykologiske behov

 Tilhørighet – å være del av et fellesskap

 Kompetanse – å føle at vi duger og mestrer

 Autonomi – å ha valgmuligheter og kunne påvirke 
eget liv



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



Tre indre støttespillere

 Den fornuftig: 

 Hva er  fakta?

 Den vennlige:

 Hva ville jeg sagt til en god venn?

 Den pragmatiske:

 Hvilken nytte har jeg av disse tankene?

 Trenger jeg tenke på dette nå?



Vedvarende  utmattelse

 Utmattelse (fysisk og mentalt) som ikke heles via hvile

 Symptom ved mange sykdommer

 Ofte avklarte og mangesidige årsaker

 Usynlig symptom som lett knyttes til person

 Få balanse mellom stimulans, aktivitet og hvile i hverdagen

 Komponere hverdagen i en klok plan:
 Energityver – Energigivere

 Støttende og konstruktive holdninger og indre dialoger



Hva er kvernetanker?

 Bekymringstanker for fremtiden

 Grubling over fortiden og plagene her og nå

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

 Noe annet enn konstruktiv refleksjon



Kartlegging av kvernetanker

 Hvor mye tid bruker jeg til grubling og 
bekymring?

 På hvilken tidspunkter skjer det?

 Hva dreier kvernetankene seg typisk om?

 Hvilke fordeler og ulemper har slike tanker?

 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

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

 Sortere: hva kan jeg faktisk gjøre noe med?

 Skrive temaene ned, se på dem senere

 Bekymringsfrie soner og -utsettelse, og 
bekymringstid

 Oppmerksomt nærvær (pusteankeret)

 Involvering i konkrete gjøremål i hverdagen

 Leve mer i nåtid og mindre i fortid og fremtid
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