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Kvernetanker som stjeler energi og forsterker søvnproblemer 

Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad  1

Diakonhjemmet Sykehus 

Kvernetanker er tanker du gjerne har hørt før. De maler som en kvern i hodet, som bekymring 
for noe som kan skje eller som grubling over noe som har skjedd. De kan gjøre deg urolig, 
anspent, motløs og søvnløs. Kvernetanker kommer gjerne når du skal sove, når du minst av 
alt trenger dem. Om natten har ”fornuften gått av vakt” og vi er mer sårbare. Det er mange 
ting å bekymre seg over ved sykdom og plager, og det er viktig å unngå at bekymringstankene 
tar overhånd og blir en stor ekstrabelastning. De kan bli en energityv på dagen og stjele 
søvnen din om natten. Derfor er det viktig å ha en strategi å møte kvernetanker med. 

Sunn og usunn bekymring 

Vi er alle bekymret fra tid til annen. Det er naturlig og nyttig, fordi det gir oss mulighet til å 
forberede oss. Vi kan skille mellom sunn og konstruktiv bekymring, og usunn og 
energitappende bekymring. På den ene siden bekymringer som gir mulighet for 
problemløsning. På den andre siden tanker som kverner rundt i hodet og sliter deg ut. Den 
første typen av bekymring fører til at du gjør noe hensiktsmessig, for eksempel at du er så 
bekymret for et møte at du forbereder deg ekstra grundig. Ved den andre typen av bekymring 
går tankene på tomgang, og du blir i tvil om hva som er klokt på gjøre. Hvis du tenker på ting 
du ikke får gjort noe med for lenge og for ofte – da har du et bekymringsproblem i tillegg til 
andre problemer. Det er en balansekunst å gi bekymringer akkurat nok oppmerksomhet, ikke 
for mye og ikke for lite. 

Ha gode holdninger til bekymring       

En vanlig bekymring for personer som har en tendens til å bekymre seg, er nettopp at de 
bekymrer seg for mye. De blir bekymret for sin egen bekymring! På et vis er det bra, fordi de 
ser at overdreven bekymring er uhensiktsmessig. Men det kan også gjøre vondt verre, fordi de 
får enda mer å bekymre seg for. Jo mer bekymret man er for å få bekymringstanker om ikke å 
få sove, desto større er sannsynligheten for at tankene kommer. Problemet øker dersom du har 
en forestilling om at bekymring er helseskadelig. Noen tenker for eksempel at det stresser og 
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gir høyt blodtrykk. Heldigvis synes ikke dette å stemme. Vårt råd er at du aksepterer at du av 
mange grunner har en del bekymringstanker, og heller retter oppmerksomheten mot tiltak som 
gir deg mer kontroll over dem. En god start er å skaffe seg oversikt over kvernetankene dine. 

Kartlegging av kvernetanker 
Du kan kartlegge når og hvor tankene melder seg, hvor lenge de har din oppmerksomhet og 
hva de typisk dreier seg om. Det kan også være interessant å se på hva du gjør for å prøve å 
kontrollere tankene, ved enten å hindre dem i å komme eller å få dem vekk. Dessuten kan det 
være nyttig å få oversikt over dine ”sikringsstrategier”, det du gjør for at det negative ikke 
skal hende. Sjekker du til stadighet for symptomer? Ringer du (for) ofte til den du er 
bekymret for? Får du beroligelser fra andre om det du er bekymret for? Sikringsstrategier 
bidrar til å opprettholde en opplevelse av utrygghet og av å være sårbar. 

Informasjonen du samler inn kan gi utgangspunkt for refleksjon rundt egne holdninger til 
kvernetankene: Hvilke fordeler tenker du at bekymring kan gi, og hva er ulempene? Både for 
positive og for negative holdninger kan forsterke kvernetanker, fordi de innebærer at tankene 
får mer oppmerksomhet. I selve situasjonen og mens kvernetankene er sterke, kan du spørre 
deg selv: Er disse tankene nyttige nå, og hvor leder de meg hen? Dersom de har lite å bidra 
med, la dem bli i ytterkanten av din oppmerksomhet, til de blekner og forsvinner av seg selv. 

Tiltak mot kvernetanker 
Et fellesnevner i forslagene vi kommer med, er at du aksepterer at bekymringstankene er der 
og ikke prøver å presse dem vekk. Kampen for å undertrykke tankene kan nemlig bidra til å 
forsterke dem. Resultatet kan tvert om bli at tankene presses frem i bevisstheten – en form for 
rekyleffekt. Her er et eksempel: Prøv alt du kan å ikke tenke på en ISBJØRN!  

Dersom du prøvde ikke å tenke på en isbjørn, opplevde du kanskje at isbjørnen nettopp kom 
tassende. Dette er en vanlig effekt av forsøk på å undertrykke tanker, de blir sterkere jo mer 
man kjemper mot dem. Og når vi ikke makter å la være å tenke uønskede tanker, er det lett å 
føle at vi ikke har kontroll over egne tanker. Det er riktig at de negative tankene vanligvis 
begynner ufrivillig, og at det er svært vanskelig å hindre dem i å dukke opp. Og hvis du 
prøver å ikke tenke på dem, så vil de i hvert fall komme! Derfor ligger dine muligheter for 
kontroll først og fremst i hvordan du forholder deg til tankene når de kommer. Du kan påvirke 
hvordan du velger å reagere på tankene og hvor mye oppmerksomhet du gir dem. 

Kvernetanker kan altså påvirkes. Det kan du teste ut selv. Neste gang du merker at du er i 
kvernetankenes vold, stopp opp et øyeblikk sjekk hvor mange blå gjenstander det er i rommet 
du er i eller, hvor mange vinduer det er i husene du går forbi. Se nøye etter og få med deg flest 
mulig detaljer. Hva skjer med kvernetankene da? Er de blitt noe svakere? 
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Aktivitet mot kverning 

Dersom du på dagtid merker du at er i en kvernetilstand, gi deg selv et par minutter til å tenke 
videre. Still så spørsmål ved kvernetankene, for eksempel om du blir mindre nedstemt eller 
anspent av å tenke slik, eller om du ville rådet en venn i samme situasjon til å tenke slik. Hvis 
svaret er nei, bruk tilstanden som et startskudd for handling. Gjør noe konkret, fortrinnsvis 
noe som engasjerer deg. Du kan ta en dusj, og la kvernetankene renne bort. Tv-titting er 
imidlertid ofte lite effektiv, fordi man blir sittende for passiv. 

Når de vanskelige tankene kommer, avtal med deg selv at du skal tenke mer på dem om noen 
minutter. Gjør noe praktisk i mellomtiden. Slik får du en kort pause hvor andre aktiviteter kan 
komme i forgrunnen. Da kan det senere være noe lettere å motstå tankene. Når tanken likevel 
fortsetter å dukke opp, minn deg selv på at akkurat nå er det tanken som plager deg, og ikke 
det tanken omhandler. Forhold deg til tanken som en plagsom ”pop up”-reklame på nettet, la 
deg ikke forstyrre, og rett oppmerksomheten mot det du holder på med. 

I kamp med grublemonsteret 

Det er vanskelig å la være å gå inn i diskusjon med grubletanker som føles viktige. Se for deg 
at du er i en tautrekkingskamp på liv og død med et svært og stygt grublemonster. Monsteret 
står på den andre siden av et mørkt og bunnløst hull i bakken, og prøver å trekke deg ned i 
hullet. Fortvilet gjør du alt du kan for å trekke i tauet, men det virker som om du aldri kan 
vinne. Jo hardere du trekker, jo mer øker presset fra monsteret på den andre siden av hullet. 
Du leter desperat etter måter du kan få overtak på, spenner hælene fast i bakken og rykker 
enda kraftigere til i tauet. Hva ellers kan du gjøre? 

Vårt forslag er at du slipper tauet. Da er du fri, og kan gå i den retningen du velger. Monsteret 
vil rope og lokke for å få deg inn i tvekampen igjen, men du går bare videre i livet ditt. Vinner 
monsteret og får lurt deg tilbake til tautrekkingskampen, kan du vente et øyeblikk, samle deg, 
og så kan du slippe tauet igjen. Etter noen ganger har du kanskje forlatt hullet for godt. Slik 
trener du systematisk på ikke å vikle deg inn i tankespinn som ikke fører noe godt med seg.  

Bruk en loggbok 

Skriv i en loggbok noen stikkord om hvilke temaer som kvernetankene kretser rundt, altså 
hvilke problemer som er involvert. Da kan du hente det frem senere når du føler at du er i en 
tilstand der du på en mer hensiktsmessig måte kan gripe fatt i problemene. Melder 
bekymringene seg om natten, kan du stå opp og skrive dem ned. Denne strategien kan 
kombineres med metoden stimuluskontroll, som er så nyttig ved søvnproblemer. 
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Skill mellom tenkte og reelle farer 
Skriv ned dine bekymringstanker og anslå hvor mye du tror på dem på en skala fra 1 (liten 
tro) til 10 (stor tro). Ofte vil det vise seg at det negative ikke skjer, eller at du håndterer 
situasjonen bedre enn det du fryktet. Mange sier at de ikke har problemer med å takle kriser 
når de først kommer, selv alvorlig sykdom. Det er de ”tenkte” truslene som er vanskelig, for 
de har jo ikke inntruffet ennå, og det derfor er lite en kan gjøre med dem her og nå. Et nyttig 
skille her er mellom det bekymringsfulle og det bekymringsverdige. 

Tren på å se forskjellen mellom reelle og tenkte trusler. Reelle trusler vekker gjerne sterke 
følelser og stor handlekraft. De opptrer her og nå, og det er mulig å iverksette konkrete tiltak. 
De er vanligvis også enklere å forklare andre. Det er for eksempel lettere å forklare følgende 
situasjon: ”Jeg har nettopp fått en telefon fra sykehuset om at prøvene mine tilsier at jeg må 
ha en ny undersøkelse, og jeg må ta kontakt med legen min så snart som mulig”, enn denne: 
”Jeg ble så bekymret nå, for jeg begynte å tenke på at jeg enda ikke har fått svar fra sykehuset 
på prøvene jeg tok. Jeg må ringe legen min å sjekke om noe har skjedd”. 

Prøv også å skille mellom ting du kan gjøre noe med og ting du ikke har muligheter for å 
påvirke. Mange bruker tid på å bekymre seg for eller gruble over ting de ikke kan gjøre noe 
med, for eksempel hva som er de egentlige årsakene til helseproblemer og søvnproblemer, 
uten å komme frem til gode svar. Spør heller: Hva kan jeg gjøre for å ha det bra i hverdagen 
nå og for å bli så frisk som mulig? 

Flytt oppmerksomheten mot nåtiden 
Kvernetanker er oftest enten rettet mot fortid (som grubling: Hvorfor har dette skjedd med 
meg?) og fremtiden (som bekymring: Tenk om jeg aldri blir bedre!). Når du merker 
kvernetankene kan du trene på å flytte oppmerksomheten mot det du sanser her og nå. Kjører 
du bil, så kan du – samtidig som du holder oppmerksomheten på veien og trafikken – kjenne 
på følelsen av kroppen mot bilsetet, hendene på rattet, foten som trykker ned bremse- eller 
gasspedalen, rykningene fra bilens kontakt med veien, lyden av motoren og fargene i 
omgivelsene rundt deg. Er du ute og går, kan du legge merke til bevegelsene i kroppen, lyden 
av skritt på veien, fuglekvitringen eller bilene som kjører forbi, og du kan se på trærne, 
menneskene du møter og husene langs fortauet. La tankene dine komme å gå, la dem drive 
forbi som skyene på himmelen. Slik trener du på å være til stede her og nå, og ikke la 
kvernetankene skyve deg inn i fortid eller fremtid, vekk fra deg selv. 

Faste tider og frisoner 
Sett av tid til bekymringer til et bestemt tidspunkt hver dag, en ”kontortid” for bekymringer. 
Du kan for eksempel sette av 20 minutter om ettermiddagen til det bekymringsfulle. Resten 
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av dagen, når tankene kommer, henvises disse til denne bekymringstiden. Rett da 
oppmerksomheten mot hvordan du konkret kan håndtere vanskene. Skill mellom reelle 
problemer og tenkte problemer, og skill mellom problemer du ikke har kontroll over og 
problemer du kan gjøre noe med. Se etter nye innfallsvinkler til problemet du velger å rette 
oppmerksomheten mot, og skriv gjerne ned stikkord om hva de innebærer. Kommer du ikke 
frem til noe nytt, så la det bare ligge. Bestem deg for å gjennomføre en konkret aktivitet som 
krever din oppmerksomhet rett etterpå, slik at du ikke blir sittende fast i kvernetankene. 

Lag deg bekymringsfrie soner og tider, som når du kjører bil, i perioden fra du våkner til etter 
frokost, eller når du er i stuen. Lag et mentalt skilt: ”Bekymring forbudt her”. Ikke prøv å 
presse vekk tankene, bare vent med å gi dem din fulle oppmerksomhet til et senere tidspunkt. 

Trening er nødvendig 

Det vi har beskrevet her er enkle tiltak i teorien, men som ikke er lett å gjennomføre i praksis. 
Metodene krever ofte mye trening. Lykkes du i å snu de negative tankemønstrene, vil det 
være et stort skritt i arbeidet med søvnproblemer og utmattelse. 
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