
 
 

Informere om atferdsaktivering og aktivitetsplanlegging 
 
Tidsbruk 
Del 1 – 10 minutter 
Del 2 – 10 minutter x 2  
Del 3 – 5 minutter 
 
Innledning 
Atferdsaktivering har en gunstig effekt på depresjon. Denne metoden kan brukes som en 
selvstendig behandling, men det er mest vanlig å kombinere den med kognitive teknikker og 
metoder for problemløsning. Aktivitet virker inn på den depressive tilstanden på flere måter. 
Man kan få en kjærkommen pause fra grubling og bekymring, og reduserer tiden man bruker 
på slike depressive kvernetanker. Man kan i hvert fall for en stund oppleve noe større kontroll 
over depressive tanker og den negative sinnsstemningen. Tanken om at det er mulig på 
egenhånd å å få til noe lindring av depresjonen styrker håpet. Hvis aktiviteten innebærer 
fysisk aktivitet, og kanskje også positiv kontakt med andre under aktiviteten, vil den ha en 
rekke stimulerende virkninger. 
 
Del 1 
Snakk sammen med en annen kursdeltaker om følgende temaer for å få idéer til del to av 
øvelsen. Både hva man skal si, hvordan man skal si det og spørsmål for å hente fram 
pasientens syn på informasjonen 
• Forholdet mellom aktivitet og depresjon.  
• Begrunnelser for å ta med lystbetonte aktiviteter og aktiviteter som kan gi opplevelse av 

mestring på aktivitetsplanen. 
• Lindringen av depresjon som kommer når man er aktiv er verdifull i seg selv, og den 

positive opplevelsen kan ha en smitteeffekt over på andre situasjoner og tidspunkter. 
• Aktivitet kan føre til forskjellig grad av lindring av depresjonen, fra litt lindring eller en 

pause i depresjonen til at man kan få gode følelser. Alt er verdifullt. 
 
Del 2 
Gå sammen med en annen kursdeltaker enn den du samarbeidet med i del 1. Ta rollene som 
henholdsvis behandler og pasient. Behandler skal bruke forslagene og fremgangsmåtene 
han/hun kom fram til i del 1. Som ellers når vi trener teknikk skal alliansen med pasienten 
være god. 
• Snakk med pasienten om: 

o aktivitet og depresjon 
o hvorfor det er viktig å ta positive aktiviteter med på planen. 

• Planlegg et par aktiviteter. 
• Snakk med pasienten om at: 

o lindringen av depresjonen som kommer når man er aktiv er verdifull i seg selv, i 
tillegg til at den positive effekten kan smitte over på andre situasjoner og 
tidspunkter, i hvert fall en liten stund.  

o aktivitet kan gi både litt og en del bedring, fra en pause i depresjonen til gode 
følelser. Alt er verdifullt. 

Husk å undersøke pasientens synspunkter og eventuelle motforestillinger. Bytt roller. 
 
Del 3 
Diskusjon i plenum med vekt på gode måter å informere på og vanskeligheter som dukket 
opp. 


