
 
 

Atferdsaktivering – hemmende negative tanker 
 
Tidsbruk 
Øvelsen – 25 minutter  
Drøfting – 15 minutter 
 
Innledning 
Depressiv tenkning kan hindre pasienten i å komme i gang med aktivitet. Negative tanker kan 
også dukke opp i etterkant av aktiviteten og redusere dens antidepressive effekt. Pasienten kan 
ha nytte av å diskutere hvordan depresjon kan hemme og sabotere, både i forkant og i 
etterkant, de gunstige virkningene av aktivitet. 
 
Øvelsen 
Gå sammen, for eksempel tre og tre.  
• Lag en sannsynlig ABC – der A er rett før man skal gå i gang med aktivitet, B er negative 

tanker som dukker opp der og da og C er energi, tiltak, overskudd og motivasjon.  
• Diskuter hva man kan si til pasienten om hvordan han/hun kan forholde seg til slike 

negative tanker. Hvilke råd kan man gi til pasienten?  
• Drøft i plenum: Pasienten kan ha hjelp av informasjon om at:  

o Motivasjonen svinger og at det kan være lurt å «handle fra utsiden og innover», 
der man handler ut fra en plan, beslutning eller avtale med seg selv, og ikke ut fra 
hvordan man kjenner seg i øyeblikket.  

o Motivasjonen og overskuddet er sykmeldt, og skal du vente på at de blir friskmeldt 
før man gjennomfører aktiviteter, kan det lang tid før man kommer i gang.  

o Bussjåførmetaforen. En bussjåfør står parkert på bussholdeplassen. Han/hun har en 
gjeng bråkete passasjerer i baksetet. De kan ikke hives av. Hva skal sjåføren gjøre: 
Vente til de blir rolige? Kjefte på dem for å få dem til å være stille? Være opptatt 
av hva de sier? Eller skal sjåføren bare velge å overhøre dem, begynne å kjøre og 
konsentrere seg om trafikken? Til slutt vil de jo forlate bussen av seg selv. De 
bråkete passasjerene kan sammenlignes med negative tanker. Valgene bussjåføren 
står overfor har likhetstrekk med hvordan vi kan forholde oss til negative tanker.  

o Avklar at man trenger ikke å like aktiviteten i øyeblikket man setter i gang, man 
skal bare gjøre det. Og man vet ikke hvordan aktiviteten virker på en, før man har 
gjennomført den. 

 
• Lag en ny ABC – der A er aktivitet som er unnagjort, B er negative tanker som 

ugyldiggjør innsatsen og C er motivasjon, overskudd, tiltakslyst og selvfølelse.  
• Diskuter hva man kan si til pasienten om hvordan han/hun kan forholde seg til slike 

negative tanker. Hvilke råd kan man gi til pasienten?  
• Drøft i plenum: Pasienten kan ha hjelp av informasjon om:  

o At depresjonen gjør at man ikke tar inn gode opplevelser og konstruktive tanker, 
mens det som negativt og hemmende typisk får fri tilgang.  

o At man blir utstyrt med mentale briller som filtrerer bort det positive og håpefulle, 
og slipper igjennom det som er negativt og preget av motløshet.  

o At mange med depresjon har «skulle bare mangle»-holdningen som forringer og 
ugyldiggjør den positive innsatsen pasienten har lagt ned.   

o At lettelser i depresjonen, midlertidig lindring av aktiviteter eller gode opplevelser 
er ferskvare, men kan oppbevares hvis man registrerer og prøver å ta vare på dem. 

 


