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Forventninger	til	dagen

• Hva	vil	dere	høre	om?



Forslag fra meg

• Vise	litt smerteteori og fysiologi

• Definere stress	og to	viktige stressakser

• Relatere disse til smerte

• Behandling



Fra	”Gjengangerne”	 Jacobsen	&	Jacobsen	2017

Trine

Wendy?







Fra	”Gjengangerne”	 Jacobsen	&	Jacobsen	2017



E	V-Presseau,	2017	Progress	 in	Neuropsychopharmacology &	Biological Psychiatry



Fors	&	Jacobsen	et	al.,	2014



Så.	Hva	er	stress?

Definert	av	Levine	og	Ursin	(1991)	i	fire	stadier:		

1. Stress	stimulus	

2. Relevant	erfaring		

3. Den	fysiologiske	stressresponsen	

4. Kognitiv	evaluering	av	stressresponsen



Belastning Stress	Respons

Kort
og	sunn

Vedvarende	
og	skadelig

Stimulus
forventning

Responsforventning

Lukt
Magesmerter
Utmattelse

Alarm

Cognitive	activation	theory	of	stress	(CATS)
Fra	Ursin	&	Eriksen,	2004;	2010

En	modell	for	helse	og	sykdom



Fra	”Gjengangerne”	 Jacobsen	&	Jacobsen	2017



hippocampus

hippocampus

Davidson	&	Sapolsky,	Nature	2012



Fra	Wager	et	2015	Nature



Negative	forventninger	blokkerer effekten	av	et	potent	opioid

Placebo

Nocebo

Bingel	et	al	2011



Jacobsen	et	al	2014



Fra	”Gjengangerne”	 Jacobsen	&	Jacobsen	2017

Katarina



Defusjonering

Akseptering

Her	og	nå

Verdier

Forpliktede	
handlinger

ACT	modellen

Fleksibel	perspektivtaking/selvet	som	
kontekst

PSYKOLOGISK		
FLEKSIBILITET



Defusjonering

Akseptering

Her	og	nå

Verdier

Forpliktede	
handlinger

Mindfulness	prosesser:

Fleksibel	perspektivtaking/selvet	som	
kontekst

PSYKOLOGISK		
FLEKSIBILITET



Defusjonering

Akseptering

Her	og	nå

Verdier

Forpliktede	
handlinger

ACT	modellen

Fleksibel	perspektivtaking/selvet	som	
kontekst

PSYKOLOGISK		
FLEKSIBILITET

Prosesser	for																																						
atferdsendring:



Trine	i	hexaflexen

Psykologisk 
infleksibilitet

”Hvordan skal livet bli?”

”Jeg har ingen mening eller 
retning i livet”

”Når jeg blir frisk 
skal jeg…”

”Jeg klarer ikke 
være med ungene”

”Det føles som om
dagene går på
autopilot”

”Jeg er hudløs”



Første	møtet



Mine	første	minutter

• Hei:	Navn	og	hvor	lang	tid	vi	har
• Min	jobb:	Er	å	hjelpe	deg	med	å	løse	problemer	med	å	leve	som	skjer	
med	oss	alle.	

• I	dette	besøket:	Få	et	øyeblikksbilde	av	livet	ditt	og	se	hva	som	
fungerer	og	ikke	fungerer,	jobbe	sammen	for	å	komme	opp	med	en	
plan	for	å	gjøre	livet	ditt	bedre.	

• Etter	i	dag:	Du	kan	gjennomføre	planen	og	finne	ut	at	ting	forandres	
nok,	eller	du	kan	komme	tilbake	for	å	lære	mer.	

• Vurdering:	I	dag	og	ved	hvert	besøk,	å	planlegge	måter	å	få	mest	
mulig	ut	av	vår	tid	sammen,	for	å	få	hver	time	til	å	telle.

Fra	Stroshal,	2015



Ferdighet	1:
UTFORSKE	BEKYMRINGENE



Smertepasienten	sier	ofte	to	ting	på	en	gang

Jeg har smerter… …som nesten er uutholdelige

Utsagn om
et symptom

Hint



Ferdighet	2:
EMPATISK	TILBAKEMELDING



• ”Dette	høres	ikke	så	greit	ut,	hva	har	du	forsøkt	tidligere	for	å	holde	
ut?”

• ”Mange	jeg	møter	føler	tristhet	og	sinne	for	situasjonen	de	har	
havnet	i,	noe	som	er	naturlig”

• ”Kan	vi	sammen	se	på	den	siste	gangen	smertene	ble	skikkelig	ille?”



Ferdighet	3:
UTFORSKE	FORSTÅELSE



Får ikke sove
Tar medisiner

Kjenner at smerten øker

Blir sliten 
irritert og
sint

Smerter i skulderenog nakken

”Livet føles meningsløst”

Samtale om den onde sirkelen

• Det er viktig å bygge på pasientens egne ord
• «Hvor kan vi starte?»

Lidelse

Legger meg i sengen

Kjæresten blir sur



Sensitisering

Verstefalls-
tenkning

Unngåelses-
atferd

Smerterelatert
fryktAngst og

depresjon

Smerte

Passivitet

Verstefallstenkning er assosiert 
med aktivering av sentre 
for oppmerksomhet og smerteantesipering

Angst og depresjon er  
assosiert med aktivering 
av sentre for affektiv smerte,
kan forsterke sensitisering
f. eks. via substans P 

Samspill mellom faktorer i onde sirkler
Passivitet kan gjøre musklene stive og smertefulle



Ferdighet	4:
FREMME	INNSIKT



Fra	”Gjengangerne”	 Jacobsen	&	Jacobsen	2017



Her kjenner du 
at det gjør vondt

Her skjer det en aktivitet i 
hjernen 
som gjør at det kjennes 
vondt

Her skjer det noe som
påvirker signalet nedover

Den grønne pila kan øke 
eller stenge av for signalene
til hjernen

Hvordan kan vi påvirke
den grønne pila?

Her går
signalene 
opp til
hjernen

Tegning	av	mekanismer



Her skjer det noe som
påvirker signalet nedover

Den grønne pila kan øke 
eller stenge av for signalene
til hjernen

Hvordan kan vi påvirke
den grønne pila?

Formidle	prinsippet	om	modulering
Positive	 forventinger
kan	faktisk
bidra	til
smerte-
lindring,
jfr.
placebo-
effekten



Ferdighet	5:
UTFORSKE	VERDIER



Hva	er	verdier?

• Det	og	de	som	vi	bryr	oss	om
• Pasientens	helse
• Pasientens	religiøse	oppfatninger
• Pasientens	selvutvikling
• Yrke,	tilknytning	til	arbeidslivet
• Familie	og	sosialt	nettverk
• Pasientens	sosiale	tilhørighet

• ”Hvordan	har	du	holdt	ut	så	lenge	som	du	har?”
• ”Hva	gjorde	at	du	kom	hit	i	dag?”	



Ferdighet	6:
FORPLIKTENDE	HANDLING



Det	er	også	mulig	å	tenke
i	gode	sirkler

Smerte

Gå tur med kjæresten
På en god dag

liker jeg å …

Mindre smerte



Får ikke sove

Stress 
på jobben

Vondt hele tida

Kjæresten blir sur
Orker ikke trene

Gode og onde sirkler satt sammen

Smerte

Mindre smerte?

På en god dag
liker jeg å …

Godt utgangspunkt for en samtale

Mindre smerte
hvis jeg kan

trene og tøye?

Mindre lidelse
Mindre lidelse

når jeg er nær de jeg 
er glad i



Når	de	ønsker	og	trenger	å	lære	mer



Trine

• Opplever	store	begrensninger	i	dagliglivet	i	forhold	til	aktivitet,	
trening	og	lek	sammen	med	barna.	Jobben	som	sykepleier	på	
sengepost	med	pasientbehandling	er	belastende.	For	tiden	greier	hun	
å	jobbe	i	50%	stilling	med	administrative	og	faglige	oppgaver,	men	
jobb	med	pc	fører	også	til	at	smertene	i	hånden	og	skulderen	øker	
utover	dagen.	Om	natten	sover	hun	dårlig	på	grunn	av	smertene	i	
skulderen,	og	på	dagtid	føler	hun	seg	trøtt,	uopplagt	og	i	mangel	på	
energi.	Hun	sier	også	at	hun	til	tider	føler	seg	deprimert	på	grunn	av	
hele	situasjonen.	Hun	er	svært	sint	på	kirurgen	som	har	operert	
henne	så	mange	ganger,	og	gir	klart	uttrykk	for	at	hun	synes	det	er	
urettferdig	at	helsevesenet	ikke	har	hjulpet	henne	tilstrekkelig



Trine

• I	løpet	av	det	siste	året	har	pasienten	forsøkt	og	brukt	en	rekke	
medikamenter	for	å	lindre	smerten.	

• Forbruket	har	økt	jevnlig	uten	at	pasienten	opplever	tilfredsstillende	
effekt.



HSCL-25	- Hvordan	har	du	det?

• Tolkning:	Man	kan	skåre	mellom	1	og	4,	der	høyere	tall	indikerer	høyere	
symptombelastning.	

• 1,75	cut off for	høy	symptombelastning.	

• Pasientens	total	skår:	2,1
• Angstskår:	1,9
• Depresjonsskår:	2,0
• Somatiseringsskår:	2,6
• Pasienten	har	ikke	tanker	om	å	ta	sitt	eget	liv.



IEQ	- opplevelse	av	urettferdighet	

• Tolkning:	Totalskåren	går	fra	0	– 48,	der	lav	skår	indikerer	liten	opplevelse	
av	urettferdighet.	

• En	totalskår	over	19	indikerer	at	pasienten	ikke	kommer	til	å	begynne	i	jobb	
igjen

• En	totalskår	over	30	indikerer	klinisk	signifikant	opplevelse	av	
urettferdighet.

• Pasientens	totalskår:	33
• Delskår for	skyld/	Urettferdighet:	14
• Delskår for	alvorlighet:	19



GSE	- Mestringstro

• Tolkning:	Mestringstro	går	ut	på	i	hvor	stor	grad	man	selv	tror	og	
mener	at	man	mestrer.	Skåren	går	fra	1	(lav	mestringstro)	til	4	(høy	
mestringstro).	Normalskår	for	mestringstro	er	2,39.

• Pasientens	gjennomsnittsskår:	2,8



ISI	- Insomnia	Severity	Index

• Tolkning:	Pasienten	har	insomni ved	sumskår på	15-28.

• Pasients	sumskår:	20



Tre	prosesser	ligger	bak

• Mental	fusjonering
• Overidentifisering	med	mentale	regler	slik	at	de	styrer	atferden	vår
• Sosiale	og	samfunnsstyrte	regler	om	helse	og	hva	du	bør	gjøre	– ”du	skal	ikke	
føle	smerte”

• Problemløserne	i	oss	blir	da	aktivert	for	å	løse	smerten	eller	de	negative	
følelsene

• Slik	fusjonering	gir	”Regelryttere”
• Rigide	atferdsmønster	eller	regler
”jeg	kan	ikke	det	når	jeg	får	vondt”	”Jeg	må	ta	smertestillende”



Tre	kjerneprosesser

• Emosjonell	unngåelse
• Først	kommer	fusjon,	dernest	EU
• Dermed	får	du	tanker	om	at	du	ikke	skal	føle	smerte,	vonde	tanker	eller	
tristhet

• Da	undertykker du,	eller	distraherer
• ”Ikke	tenk	på	en	blå	isbjørn”
• Du	kutter	da	linken	mellom	hvordan	du	føler	deg	og	atferden	din	– ref
varselslampe



• Atferdsunngåelser
• Vi	unngår	situasjoner	som	trigger	uønskede	emosjoner	og	sensasjoner
• Tvillingbroren	til	EU
• Disse	mønstrene	generaliseres	og	blir	overgripende
• Livet	blir	satt	på	vent	for	å	unngå	ubehag	”jeg	vet	ikke	hva	jeg	vil	– jeg	vet	ikke	
hva	jeg	skal”

• Dette	blir	rigid	– og	fleksibilitet	er	det	vi	ønsker

Tre	kjerneprosesser



Veien	til	lidelse

• Kontroll	er	målet

• Du	tror	på	tanker	fremfor	erfaring

• Unngåelse	gir	paradoksale	effekter

• Det	vitale,	meningsfulle	livet	forsvinner



Trine

Psykologisk	
infleksibilitet

Bekymring	og	grubling

Mangel	på	mening	og	
retning	 i	livet

Nekter	å	akseptere
redusert	funksjon
og	konflikter

Tanker	er	sannhet
og	gir	viktig	informasjon

Livet	og	dagene	går	på
autopilot

Jeg	er	hudløs

Lukket

Distrahert
Autopilot



Medisinen	for	oss	i	dag

Fra	Stroshal,	2015



Dosering	av	medisinen

• Øve	seg	på	villighet	og	defusjonering

• Øve	seg	på	å	være	tilstede	og	ha	perspektiv	på	reglene	du	følger	i	livet

• Øve	seg	på	å	vite	hva	/hvem	som	er	viktig	og	la	handlingene	dine	
reflektere	dette

• Disse	tre	prosessene	er	essensen	vi	må	ha	med	i	møte	med	
pasienter



Funkabilitet i	praksis

• Hva	legger	du	i	å	bli	bedre?
• ”mer	godfølelse	– mindre	smerter”

• Hva	har	du	prøvd?
• ”Masse	unngåelse	(spesielt	i	form	av	medisin)”

• Hvordan	har	det	fungert?
• Bra?	Dårlig?

• Hva	har	kostnaden	av	disse	strategiene	vært?
• Er	du	klar	for	(villig)	å	prøve	noe	annet?

Fra	Stroshal,	2015



Overblikk	FACT

• Fokus	på	ikke-fungerende	resultater	av	unngåelse	

• Aksept	av	tilstedeværelsen	av	forstyrrende,	uønskede	private	
opplevelser	

• (C)Velg	en	livsvei	basert	på	personlige	verdier

• Tiltak	som	driver	ham	/	henne	ned	den	banen

Fra	Stroshal,	2015



Ta	styring

• Konseptualiserng:	Kjærlighet,	arbeid,	leke	og	helse	
• Funksjonell	analyse av	problem	og	presentasjon	
• Omformuler ved	å	se	på	alvorlighetsgrad,	selvtillit	og	ønsket	effekt

Fra	Stroshal,	2015



Kjærlighet,	arbeid,	lek	helse

• Kjærlighet
Hvor	bor	du?	Med	hvem?	Hvor	lenge	har	du	vært	der?	Er	det	greit	i	
hjemmet	ditt?	Har	du	kjærlige	forhold	til	din	familie	eller	venner?	

• Arbeid
Jobber	du?	Studerer?	Hvis	ja,	hva	er	jobben?	Liker	du	det?	Hvis	nei,	ser	du	
etter	jobb?	Hvis	nei,	hvordan	støtter	du	deg	selv?	

• Lek
Hva	gjør	du	for	moro	skyld?	For	avslapning?	For	samhold	med	nabolag	eller	
samfunn?	

• Helse
Bruker	du	tobakksprodukter,	alkohol,	ulovlige	stoffer?	Trener	du	jevnlig	for	
helsen	din?	Spis	du	godt?	Sov	godt?

Fra	Stroshal,	2015



Funksjonell	analyse

• Tid: Når	begynte	dette?	Hvor	ofte	skjer	det?	Hva	skjer	umiddelbart	
før	/	etter	problemet?	Hvorfor	tror	du	det	er	et	problem	nå?	

• Trigger: Er	det	noe	- en	situasjon	eller	en	person	- som	synes	å	trigge	
dette?	

• Forløp:	Hva	har	dette	problemet	vært	over	tid?	Har	det	vært	tider	da	
det	var	mindre	bekymring?	Mer	av	en	bekymring?	

• Funkabilitet: Hva	har	du	prøvd	(for	å	løse	problemet)?	Hvordan	har	
det	fungert	på	kort	sikt?	Hva	med	i	det	lange	løp	nå	vi	ser	i	samsvar	
med	det	som	virkelig	betyr	noe	for	deg?

Fra	Stroshal,	2015



Omformuler	problemet

• Gå	til	”flymodus"	og	skildre	problemet	og	hvordan	det	preger	
livsstilen	pasienten	har		

• Fokuser	praten	om	de	positive,	verdibaserte	intensjonene	til	klienten,	
i	stedet	for	hva	som	ikke	virker	

• Beskriv	nødvendigheten	av	"problemet"	ved	å	undervise	pasienten	
om	seg	selv	eller	livet	("du	er	i	perfekt	posisjon	til	å	endre	dette")	

• Vis	selvsikkerhet	rundt	at	pasienten	er	i	ferd	med	å	lære	noe	viktig	og	
vil	gjøre	ting	annerledes

Fra	Stroshal,	2015



Omformuleringer	av	problem

• Valider	følelser;	valider	oppførsel	
• Forstå	og	bekreft	funksjonen	til	problemet	
• Koble	smerte	og	verdier
• Opprett	nytt	forhold	til	symptomer	(betydning,	nytte)	
• Dette	endrer	funksjon	og	skaper	metakognitive skift	hos	pasienten

Fra	Stroshal,	2015



Samtaler	om	endring

• De	beste	intervensjoner	kommer	i	form	av	spørsmål	(unngå	
"hvorfor"!)	

• Hva	vil	du	gjøre	annerledes?	Hvordan	fungerer	det	for	deg?	Er	det	å	gi	deg	det	
du	vil	ha	i	livet?	Hvem	kan	støtte	deg?	

• Opprett	positiv	valens	(vil	dette	gjøre	deg	litt	bedre?)	
• Tenk	liten	endring,	akkumuler	positive	(vi	flytter	oss	ett	hakk	opp	
skalaen)	

• Lag	rammer	som	et	eksperiment	(Vil	du	være	villig	til	å	prøve	dette	
bare	for	å	se	hva	som	skjer?)	

• Forutsi	at	det	ikke	vil	bli	gjort	perfekt	og	perfeksjon	spiller	ingen	rolle

Fra	Stroshal,	2015



The	matrix

• En	kort	kasuskonseptualisering	med	intervensjon

• Endringsmotoren	i	FACT	

• Brukes	i	første	time



I	retning	
av

Bort	ifra Jeg	som	legger	
merke	til

“Ytre”	opplevelser		(sanser,	ting	jeg	gjør)

“Indre”	opplevelser		(tanker,	følelser,	kroppslige	fornemmelser)



I	retning	
av	

(verdier)

Bort	ifra
(uønskede	
opplevelser)

Jeg
som	legger	
merke	til

“Ytre”	opplevelser	(sanser,	ting	jeg	gjør)

“Indre”	opplevelser	(tanker,	følelser,	fornemmelser)

Hva	og	hvem	er	viktig	for	meg?Hva	dukker	opp	som	er	vanskelig	for	meg?

Hva	gjør	jeg	når	det	som	er	
vanskelig	dukker	opp?

Hva	gjør	jeg	i	retning	av	det	
som	er	viktig?



Martin

• 41	år,	har	vært	sliten	i	de	siste	fem	årene.	Kona	mener	han	”gir	løfter	
han	aldri	holder”	og	drikker	for	å	håndtere	stresset	sitt.	Har	en	lang	
historie	med	å	stille	opp	og	gi	det	lille	ekstra	for	pasientene	sine.	Men	
i	det	siste	orker	han	ikke	lengre.	Han	tar	en	kombinasjon	av	alkohol	og	
paracet/ibux hver	kveld.	Dette	hjelper	han	med	å	slappe	av	og	roer	
hodet.	Elsker	kona	og	vil	komme	nærmere	henne,	men	tviler	på	at	
han	kan.	Han	vil	slutte	å	ta	medisiner	eller	drikke	men	klarer	ikke	fordi	
stresset	og	angsten	blir	for	sterk	hvis	ikke.	Han	skammer	seg	over	at	
han	ikke	lengre	kan	gi	alt	for	pasientene,	han	er	på	jobb	hele	dagen,	
og	føler	han	er	en	dårlig	rollemodell	for	de	to	barna	sine.	



Øv	på	å	legge	mindre	
vekt	på	kategoriske,	
bedømmende	
tanker.	Samt	innta	
en	vennlig	innstilling	
til	de	

Øv	på	åpenhet	og	
vennlighet	for	våre	
egne	vanskelige	tanker,	
følelser	og	kroppslige	
sensasjoner

Kan	du	kontakte	rikheten i	det	
nåværende	øyeblikket?

Øv	på	å	aktivt	
bevisstgjøre	deg	og	
dyrke	frem	verdier	
som	du	virkelig	
ønsker	livet	ditt	skal	
handle	om

Øv	på	å	legge	merke	til	
inaktivitet	og	steg	i	feil	
retning	– og	returner	til	
en	verdifull	retning

En	formel	for	daglig	frigjøring	

Kan	du	se	deg	selv	som	noe	større	en	
smerten?

PSYKOLOGISK		
FLEKSIBILITET



Pust



There is	not	yet sufficient evidence to	determine the magnitude	
of the effects ofMBIs for	patientswith chronic pain.



Tanker	og	kroppslige	
opplevelser	som	
dukker	opp

Kan	du	være	villig	til	å	
ha	dine	kroppslige	
opplevelser	fullt	og	
helt?

Øv	på	kontakt	med	rikheten i	
det	nåværende	øyeblikket

Øv	på	å	aktivt	
bevisstgjøre	deg	og	
dyrke	frem	verdier	
som	du	virkelig	
ønsker	livet	ditt	skal	
handle	om

Øv	på	å	legge	merke	til	
inaktivitet	og	steg	i	feil	
retning	– og	returner	til	
en	verdifull	retning

En	formel	for	daglig	frigjøring	

Øv	på	å	innta	en	vennlig	innstilling	til,	
og	legge	mindre	vekt	på,	fortellinger	om	
hvem	vi	er	og	hva	som	er	mulig	for	oss.	
Øv	på	perspektivtaking

PSYKOLOGISK		
FLEKSIBILITET





Showed a	clear superiority of the ACT-values protocol
in	increasing tolerance and	lowering pain believability.	
In	Test	II,	the superiority of the ACT	protocol was replicated,	while the CONT	
protocol proved useful to	reduce reported pain,	in	accordancewith previous studies.	



Øv	på	å	legge	mindre	
vekt	på	kategoriske,	
bedømmende	
tanker.	Samt	innta	
en	vennlig	innstilling	
til	de	

Kan	du	være	villig	til	å	
ha	dine	kroppslige	
opplevelser	fullt	og	
helt?

Øv	på	kontakt	med	rikheten i	
det	nåværende	øyeblikket

Øv	på	å	aktivt	
bevisstgjøre	deg	og	
dyrke	frem	verdier	
som	du	virkelig	
ønsker	livet	ditt	skal	
handle	om

Øv	på	å	legge	merke	til	
inaktivitet	og	steg	i	feil	
retning	– og	returner	til	
en	verdifull	retning

En	formel	for	daglig	frigjøring	

Øv	på	å	innta	en	vennlig	innstilling	til,	
og	legge	mindre	vekt	på,	fortellinger	om	
hvem	vi	er	og	hva	som	er	mulig	for	oss.	
Øv	på	perspektivtaking
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” Tidligere, den gang smerten var 
uunngåelig, tolererte man den. Når 
smerten ble mulig å unngå, ble den 

uutholdelig”  

Karin Johannison, svensk historiker og forfatter



Være	villig



Changes in	acceptance and	values-based action	were related to	changes in	
outcomes in	expected directions,	 such that increases in	these processes were
associated with improvements in	functioning.	

The	pattern of results over	these two time	periods,	 however,	was different.	



Øv	på	å	legge	mindre	
vekt	på	kategoriske,	
bedømmende	
tanker.	Samt	innta	
en	vennlig	innstilling	
til	de	

Øv	på	åpenhet	og	
vennlighet	for	våre	
egne	vanskelige	tanker,	
følelser	og	kroppslige	
sensasjoner

Øv	på	kontakt	med	rikheten i	
det	nåværende	øyeblikket

Øv	på	å	aktivt	
bevisstgjøre	deg	og	
dyrke	frem	verdier	
som	du	virkelig	
ønsker	livet	ditt	skal	
handle	om

Øv	på	å	legge	merke	til	
inaktivitet	og	steg	i	feil	
retning	– og	returner	til	
en	verdifull	retning

En	formel	for	daglig	frigjøring	

Kan	du	se	deg	selv	som	noe	større	en	
smerten?

PSYKOLOGISK		
FLEKSIBILITET



Skift	perspektiv



• Lukk	øynene	dine.	Tenk	hver	av	de	tankene	som	er	
beskrevet,	se	hva	som	skjer,	gi	en	virkelig	god	innsats.	

• "Jeg	er	en	ok	person”
• "Jeg	har	mange	gode	kvaliteter”
• ”Jeg	er	perfekt"	

• Hva	gjør	bevisstheten	med	hver	av	disse	tankene?
• Legg	nå	merke	til	hva	som	skjer	med	de	neste	
tankene.	

• "Jeg	har	feil	som	person”
• "Jeg	har	ganske	mange	problemer”
• "Jeg	er	100	%	verdiløs.	Det	er	ingenting	ved	meg	som	har	
noen	positive	egenskaper	"	

• Igjen,	hva	gjør	bevisstheten	med	hver	av	disse	
tankene



Steg	1

• Stopp	opp.	

• Se	deg	rundt	og	legg	merke	til	fem	objekter	du	kan	se.

• Lytt	nøye	og	merk	deg	fem	lyder	du	kan	høre.	

• Legg	merke	til	fem	sensasjoner	du	kan	føle	i	og	rundt	kroppen	din.



Steg	2

• Legg	merke	til	det	som	skjer	nå
(fysiske	følelser,	roller,	følelser,	tanker)	

• Legg	merke	til	at	du	merker.	
• Erfaringene	endres	og	deg	som	merker	gjør	ikke.	
• Du	har	erfaringer,	og	du	er	ikke	disse	erfaringene	(legg	merke	til	skillet	
mellom	det	som	blir	lagt	merke	til	og	deg	som	merker).





Øv	på	å	legge	mindre	
vekt	på	kategoriske,	
bedømmende	
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vennlighet	for	våre	
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følelser	og	kroppslige	
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Øv	på	å	aktivt	
bevisstgjøre	deg	og	
dyrke	frem	verdier	
som	du	virkelig	
ønsker	livet	ditt	skal	
handle	om

Øv	på	å	legge	merke	til	
inaktivitet	og	steg	i	feil	
retning	– og	returner	til	
en	verdifull	retning

En	formel	for	daglig	frigjøring	

Kan	du	se	deg	selv	som	noe	større	en	
smerten?
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Velg	verdi

• ”Hva	ville	du	gjort	om	du	ikke	hadde	denne	smerten?”
• Helse	
• Personlige	egenskaper	
• Interesser,	kunnskaper	og	ferdigheter
• Arbeidslivet
• Familie,	sosialt	nettverk,	sosial	tilhørighet
• Religion



Patients become stuck in	attempts to	control their pain...	

In	particular,	 the view that controlling	pain is	necessary in	order	 to	be	able to	
achieve other goals	seems detrimental.	



The purpose of life is not to be happy, but 
to matter, 
to be productive, 
to be useful, 
to have it make some difference that you have lived at all.

-Leo Rosten




