
 
 

Atferdsaktivering – ulike måter å gå tur på  
 
Tidsbruk 
30 minutter x 2 
 
Innledning 
Fysisk aktivitet anbefales til deprimerte personer pga sin antidepressive virkning. Imidlertid 
kan man være fysisk aktiv uten å få lindring av depresjonen. Oppmerksomhetsskifte, 
intensitet og minnealbum kan forsterke den antidepressive effekten av fysisk aktivitet.  
 
Del 1  
Gå sammen to og to. Behandler og pasient. Ta utgangspunkt i at pasienten har bestemt seg for 
turgåing som aktivitet, og at behandlingsalliansen er god. 
 
Behandler gir informasjon om at man kan gå på tur på måter som øker eller reduserer turens 
antidepressive effekt. Undersøk hva pasienten selv har lagt merke til og ta med det som er 
relevant i den praktiske øvelsen. Behandler foreslår at pasienten prøver ut to forskjellige 
måter å gå tur på, noe pasienten er villig til å forsøke.  
 
Tur 1 – Gå sakte, rett oppmerksomheten innover – på hvor sliten og motløs du er, og la 
negative tanker om deg selv og livet strømme på. Prøv med en tur på fem minutter. 
 
Tur 2 – Gå sakte, rett oppmerksomheten utover, både på fjerne og nære synsinntrykk og lyder, 
se på hva som er rundt deg, vær oppmerksom på bevegelser, farger, vinden, temperaturen, 
luktene. (Det vil ofte være nødvendig å trene konkret på ytre oppmerksomhet med pasienten, 
for eksempel ved at man går på tur sammen og gir instrukser om å skifte fokus for 
oppmerksomhet.) Ta et bilde av noe på veien. Prøv med en tur på fem minutter.  
 
Drøft forskjellen mellom de to turene. Hvem hadde størst antidepressiv effekt? Be om å se på 
bildet som pasienten har tatt og snakk litt om det. Anbefal pasienten om å ta slike bilder når 
han/hun er aktiv og om å spare på dem i et «antidepressivt album». Begrunn forslaget med at 
depresjonen gjør at man trenger hjelp for å huske detaljer i gode opplevelser.  
 
Del 2  
Bytt roller. Ta utgangspunkt i at pasienten har bestemt seg for å gå tur som aktivitet, og at 
behandlingsalliansen er god. 
 
Behandler gir informasjon om at man kan gå på tur på måter som øker eller reduserer turens 
antidepressive effekt. Undersøk hva pasienten selv har lagt merke til, og ta med det som er 
relevant i den praktiske øvelsen. Behandler foreslår at pasienten prøver ut to forskjellige 
måter å gå tur på, noe pasienten er villig til å forsøke.  
 
Tur 1 – Gå sakte, vær rett oppmerksomheten innover, på hvor sliten og motløs du er, og la 
negative tanker om deg selv og livet strømme på. Prøv med en tur på fem minutter. 
 
Tur 2 – Informer pasienten om at man kan stoppe depressive tanker ved å la hjernen 
konsentrere seg om noe. En måte å gjøre det på å er å ta såpass hardt i fysisk når man går tur 
at man må tenke på det. Be derfor pasienten om å gå en tur med et så høyt tempo at han/hun 



 
 

må konsentrere om å gå og holde farten oppe. Det er ikke meningen at man skal gå svært fort, 
bare nok til at det krever oppmerksomhet. Be pasienten ta et bilde fra turen. Prøv med en tur 
på fem minutter. 
 
Drøft forskjellen mellom de turene. Hvilken tur hadde størst antidepressiv effekt? Be om å se 
på bildet som pasienten har tatt og snakke litt om det. Anbefal pasienten om å ta slike bilder 
når han/hun er aktiv og om å spare på dem i et «antidepressivt album». Begrunn forslaget med 
at depresjonen gjør at man trenger litt hjelp for å huske detaljer i gode opplevelser.  
 
Del 3 
Diskusjon i plenum.  
 
Diskuter betydningen av oppmerksomhetsskifte og konkret trening i å få det til, og bruk av 
aktivitetsminnebok for å ta vare på gode og detaljrike minner.  
 
Det er viktig å få frem at det vil kreve tid før fysisk aktivitet virker, der de negative tankene 
får mindre gjennomslagskraft og sinnsstemningen blir mer nøytral. 


