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Motivere til aktivitetsøkning ved depresjon – Idédugnad 
 
Innledning 
Depresjon preges som regel av mangel på energi og redusert aktivitet. Det er vanlig å ha 
tanker om at man ikke orker å gjøre noe, at man trenger hvile for å bli bedre eller at man må 
vente på at motivasjonen skal komme tilbake før man setter i gang med aktivitet. Samtidig er 
aktivitetsøkning et anbefalt tiltak ved depresjon. Aktiviteter kan både styrke troen på å kunne 
mestre dagliglivets utfordringer og at man selv kan påvirke depresjonen. Aktivitet reduserer 
også tiden som brukes på negative kvernetanker. 
 
Oppgave 
Ta utgangspunkt i en deprimert pasient som ligger til sengs til ut på dagen. Pasienten føler seg 
trett og uopplagt, er uten energi, motivasjon eller tiltakslyst, og gruer seg til å møte 
hverdagen. 
  
1. Sitt først for deg selv i noen minutter og reflekter rundt følgende spørsmål: 
 

• Hvordan går du fram for å hjelpe pasienten til å ta en beslutning om å bli mer aktiv? 
• Hvilke spørsmål stiller du? 
• Hva sier du til pasienten? 
• Hvilken informasjon gir du? 
• Hvordan hjelper du pasienten til å gjøre oppgaven overkommelig? 
• Hva er favoritthistoriene og metaforene som du forteller? 

 
2. Gå i smågrupper for å utveksle ideer og synspunkter. Noter ned viktige poenger.  
 
3. Diskusjon i plenum: 
• Hvordan kan vi på best mulig måte motivere deprimerte pasienter til aktivitetsøkning? 
• Hvilke «stopp-tanker» for aktivisering er det viktig å få utforsket, og hvilke 

atferdseksperimenter kan anvendes for en slik utforskning? 
• Hvordan kan vi på en skrittvis og systematisk måte bistå pasienten til å bryte ut av 

passivitet og onde sirkler med tiltakende reduksjon av energi? 
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Motivasjon for å stå opp og komme i gang 
 
Rune Gjeldnes er en norsk eventyrer og polfarer. Sammen med Torry Larsen krysset han i 
2000 polhavet fra Severnaja Zemlja i Russland via Nordpolen og til Cape Discovery i 
Canada. Gjeldsnes ble den første som har krysset begge polene uten assistanse.  
 
A (situasjon): Rune er alene på vei over det antarktiske kontinentet, en tur på 4800 km, og 
i sterk kulde – opp til 40 minusgrader. Han er kommet halvveis. Det er ingen som kan 
redde ham hvis det skulle skje noe. Så våkner han en morgen med hodet full av tvil og 
negative tanker. 
 
B (tanker): Hva er vitsen? Hva har jeg begitt meg ut på? Hvorfor satte jeg i gang med 
dette? Hva slags tulling finner på…? Jeg orker ikke å stå opp. Orker ikke å dra sleden ett 
skritt lenger, jeg er lute lei av å gå på ski, og tåle kulde, vind…  Dette er for vanskelig. 
Slitsomt. Det nytter ikke. 
 
C (følelser): Tung til sinns, nedstemt og motløs, fortvilet, resignert. 
 
Tankene skyller over ham og tar grep. Hvis han følger dem og gir dem makt, kommer han 
til å dø. Hva skal han gjøre med dem? 
 

 
 
 
Gjeldnes bestemmer seg for å ikke gjøre noe med tankene, bare registrere at de er der, 
uten å ta hensyn til dem eller vie dem oppmerksomhet. Han begynner på dagens 
arbeidsoppgaver – står opp, kler mer på seg, spiser, ruller sammen soveposen, tar ned 
teltet, pakker sleden, tar opp vindseilet, spenner på seg skiene og kommer seg avgårde. 
Tankene er med på turen en stund, men slipper etter hvert. 
 
Rune Gjeldnes står registrert med verdens lengste skitur på 4804 km etter at han krysset 
Antarktis alene i 2005/2006. 
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