
 
 

Antidepressivt oppmerksomhetsfokus – Ytre fokus for å oppnå midlertidig lindring av 
depressive symptomer  
 
Innledning 
Når man er deprimert blir oppmerksomheten vendt innover, og negative følelser, kroppslig 
ubehag og negative tanker og minner kommer i forgrunnen. Evnen til psykologisk 
fleksibilitet, og da spesielt fleksibel kontroll over oppmerksomheten, kan dempe de depressive 
symptomene og gi midlertidig lindring. Ved å trene opp evnen til å fokusere utover og 
observere uten å tolke gjennom et depressivt mentalt filter kan pasienten få et nyttig 
selvhjelpsverktøy. Her er det nyttig med teknikker for oppmerksomt nærvær («mindfulness») 
der man øver seg i å være en nøytral og frakoblet observatør av både indre og ytre hendelser. 
Det vil som regel være nødvendig med praktisk veiledning i hvordan man konkret kan gå 
frem for å oppnå ytre oppmerksomhetsfokus. Behandler bør trene sammen med pasienten. Det 
holder vanligvis ikke bare å gi generelle instrukser om å være ytre fokusert.  
 
Tidsbruk 
50 minutter 
 
Øvelse 
Gå sammen to og to. Behandler og pasient. Pasienten er plaget med depresjon, men 
intensiteten i symptomene varierer. Alliansen er god. 
1. Øve på oppmerksomhetsskifte  
• Undersøk om pasienten ofte har et indre oppmerksomhetsfokus og hva som da fyller 

bevisstheten, for eksempel depressive symptomer som negative tanker, minner, 
bekymring, grubling, negative følelser eller kroppslig ubehag. 

• Gi informasjon om at det kan være bra å gi hjernen en pause fra bombardementet av slike 
depressive symptomer. Ved å bruke vår mentale evne til å skifte fokus for vår 
oppmerksomhet kan vi få litt fred. Denne evnen blir svekket under en depresjon, og ved å 
trene den opp kan man få et nyttig verktøy til å dempe symptomene og påvirke 
depresjonen. 

• Gi følgende oppgave til pasienten: Gå en tur på ti minutter og tren opp hjernens evne til å 
rette oppmerksomheten på ytre forhold. Bruk alle sansemodaliteter. Når du merker at 
hjernen har penset inn på det negative skal du bare legge merke til det og skifte 
oppmerksomheten over til situasjonen og det som er rundt deg. Det kan hjelpe å ta bilder 
med mobilen av noe du ser på turen. Dette kan hjelpe deg til å fokusere utover.  
 

2. Øve opp evnen til nøytral observasjon 
• Bytt roller. 
• Undersøk om depresjonen gjør at pasienten lever mer i sitt eget hode enn ute i verden, der 

opplevelsen av hendelser og situasjoner filtreres gjennom depressive briller.  
• Gi informasjon om at det kan være nyttig å motvirke depresjonens mørklegging ved å 

trene opp evnen til å se ting som en nøytral observatør.  
• Gi pasienten følgende rolle: Gå en ti minutters tur og forsøk å observere det som er rundt 

deg på en mest mulig objektiv og nøytral måte. Noen ganger hjelper det å tenke at du skal 
beskrive det du ser til et utenomjordisk vesen som aldri før har vært jorden. Dersom du 
merker at du begynner å tolke i negativ retning, skal du gå tilbake til nøytral observasjon  

 
3. Gå på tur sammen og tren på oppgavene. 
4. Drøft i plenum. 


