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Hvordan påvirker kognitive prosesser
behandlingsutfall?

• Hva er psykologiske risikofaktorer 
for å få en skade?

• Skadeperioden – hvordan oppleves 
den?

• Betydning av den ”indre samtalen”  
og de ”indre bildene”



Toppidrettens logikk…

•”Den neste er den beste”… 

• Man må ut av trygghetssonen

• Det nytter ikke å gjøre det samme om igjen

• Hva er det viktigste av det viktige?

• Hva gjør de beste? Hva gjør de mens jeg hviler?

En paranoid runddans…



Latin – Extremus = det ytterste – det fjerneste – det verste....

AMP

Filip Ingebrigtsen om lillebror Jakob: – Han er 

ekstrem. Ett av de største talentene vi har hatt i 

norsk idrett

Jakob Ingebrigtsen (16) jakter enda en 

verdensrekord. Men drømmen stopper ikke med 

seier på Bislett.

FOTO: VIDAR RUUD/ NTB SCANPIX  BT 14.JUNI 2017



• Idrettskroppene er mer 
ekstreme i dag enn de var 
før

AMP



Hva er spesielt krevende med toppidrett? 

• Små marginer

• Store medieoppslag

• Stor forskjell på det å vinne og bli nr 4

• Stor variasjon i hva som kreves i de ulike idrettene

• It´s a mans world…
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4/100…
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Men - man kan skade
seg… alvorlig…
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De forbudte følelsene i idretten

• Skam

• Sjalusi

• Misunnelse

• Sinne

• Hat

• Håpløshet

AMP



Hva gjør de unge utøverne?

• De overkompenserer

• Trener mer enn noen gang

• “Flink pike” – “Bekymret gutt” 

Mangel på -(aksept av?) -

selvregulering

Kognitive prosesser og behandlingsutfall – AMP 
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Hva er risikofaktorer
for å få en skade?

Psykologiske faktorer og skade



Psykologi og skader (Williams and Anderson 1998)
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Motivasjon er i konstant

endring og beveglse…

Interaksjon UTØVER og SOSIAL KONTEKST
=

Flere peker på betydningen av det
SOSIALE MILJØET 

rundt utøvere (f.eks.Clement et al SJSMM, 2017) 



Sammenheng mellom

motivasjon og forekomst

av skader:

Hva er så et 

motivasjons

klima?



Et mestringsklima skaper

Mindre stress

Høyere motivasjon

Mer læring

Utvikler større kompetanse

Bl.a. PENSGAARD & ROBERTS (2000), IWASAKI & FRY (2013), SMITH et al (2016)



E.G. PENSGAARD & ROBERTS (2000, 2002)   

CERVELLO et al (2007); LeBARS et al (2009)

Et prestasjonsklima

SKAPER

- Mer opplevd stress

- Lavere indre motivasjon

- Mindre glede

- Større aksept for umoralsk

oppførsel

- Større DROP-OUT



Ivan Raktic, Barcelona

“For us it is important to be a strong family 

unit. When I say ‘family’ that’s because 

it’s how I feel,….. We always travel with a 

smile, comfortable, from the number one 

who is Messi to the last, we have great 

respect for each other.”

DET SOSIALE KLIMAET OGSÅ VIKTIG

PÅ HØYT NIVÅ

Kognitive prosesser og behandlingsutfall – AMP 



Trenere for"SuperChamps" vs for "Champs"
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• SuperChamp Coacher

• Tenkte mer langsiktig

• Ærlige

• "Chilled"

"He always had in mind that it

was a long journey"

• Champs Coacher

• Sterkt engasjement

• Prøvde ut mye forskjellig

• "Pushy"

"X was always wanting to dissect 
my performance"

Collins, MacNamara & McCarthy, (2016)



Så – hva er relasjonen

mellom motivasjon, stress 

og SKADER?

STRESS er den største, 

psykologiske

prediktoren for skader
IVARSSON & JOHNSON (2017) 

Et PRESTASJONSKLIMA

er en prediktor for  ØKT opplevelse

av STRESS PENSGAARD & ROBERTS (2000)

Kognitive prosesser og behandlingsutfall – AMP 



Hva skaper stress?
AMYGDALAS (2) er i tett kontakt Hypotalamus som

er sete for EMOSJONER - move away!! 
Vi ønsker at den er alert, men ikke overaktiv

- Hvor viktig er dette for å overleve?

- Hvor viktig er dette for min relasjon?

- Hvor viktig er det for min identitet?

Sender konstant meldinger – som tolkes!

Sosial trygghet er SVÆRT viktig for å ta gode

avgjørelser OG for å lære!!!  



Stress, angst, depresjon

• Økende forekomst blant unge i Skandinavia – et stort fokus på
PRESTASJONER

BAKKEN ”UNG DATA” (2016), SCHRAML, (2013)



Load Stress Response

Training “Strain”

Stimulus

expectancy

Response outcome 

expectancy

Stress

Stressor

Stimuli

Alarm

Activation

Brief

Anabolic 

Sustained

Catabolic

2
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Ursin & Eriksen, Cognitive activation theory of stress (CATS). Psychoneuroendocrinology, (2004)



Teoretisk kurve som viser akutt stress respoms og mestring

CNS CA ACTH CortisolCellular

msec sec min hour

Stressor



Positive response outcome expectancy



Halmstad 2008

The parachutists study (Ursin, Baade & Levin, 1978)



Load Stress Response

Training “Strain”

Stimulus

expectancy

Response outcome 

expectancy

Stress

Stressor

Stimuli

Alarm

Activation

Brief
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Sustained

Catabolic
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Ursin & Eriksen, Cognitive activation theory of stress (CATS). Psychoneuroendocrinology, (2004)



Fotballspillere som rapporterte skade hadde

- Flere “daily hassels”

- Somatisk trekk angst

- Scorer høyt på “Self-Blame” og bruk av “Aksept” som

mestringsstrategi

Kognitive prosesser og behandlingsutfall – AMP 



Stress og skader

• Det har vært en hypotese i flere 10-år at stress er relatert til økt
skaderisiko

• Forklaringen ligger bl.a. i at det påvirker konsentrasjon og

oppmerksomhet, noe som gjør at situasjonen ikke
bedømmes riktig (Williams & Andersen, 1998)

• Mange undersøkelser har funnet støtte for at det er en relasjon

mellom rapportert stress og økt skadeforekomst
(Ivarsson, Johnson & Anderson, 2017)

Kognitive prosesser og behandlingsutfall – AMP 



Test av hypotesen: Påvirker det 

motivasjonelle klimaet forekomst 

av skader?

STEFFEN, PENSGAARD & BAHR (2008)

Prospektiv randomsert cohort studie

av kvinnelige fotballspillere fra 113 

lag i U-17 ligaen gjennom en 

sesong

Måleinstrumenter

- LESCA (Petrie 1992)

- SAS-n (Abrahamsen et al, 2006)

- POSQ (Roberst & Ommundsen, 1996)

- PMCSQ  (Seifriz, 1992)

- BRIEF Cope

RESULTAT

- PRESTASJONSKLIMA relatert til tidligere skader

- OPPLEVD STRESS relatert til både tidligere skader

samt også nye skader

- MESTRINGSKLIMA predikerte forekomst av nye skader



Akutte vs belastningsskader

Stress og skade modellen var ment å

forklare AKUTTE skader
(Johnson & Ivarsson,2017)

Hva med belastningsskader? 

Har de andre årsaker?
(Richardson, Andersen, & Morris, 2008; Tranaeus et al.2014 

Van der Does et al., 2017) 

Kognitive prosesser og behandlingsutfall – AMP 



Sammenheng mellom psykososialt stress 

og belastningsskader er enda sterkere

enn med akutte skader (Appaneal & Perna, 

2014)

Betydningen av kognitiv prossesering MINDRE viktig

med tanke på belastningsskader

Restitusjon og god kommunikasjon med coach MER
viktig

Kognitive prosesser og behandlingsutfall – AMP 



PENSGARD, IVARSSON, NILSTAD, SOLSTAD & STEFFEN 

(2018)

Spørsmål: 

Har ulike kilder til stress ulik

relasjon til akutt vs belastningsskade?

Alle kvinnelige spillere i Toppserien i Norge.

Prospektiv cohort studie

N= 193 spillere

54% rapporterte minst en akutt skade

29% rapporterte minst en overbelastningsskade

LESCA

- Coach stress

- Team Mates

- Venner

PMCSQ- Short



Resultater..

• Når COACH er kilden
til stress rapporterer
spillerne mer
BELASTNINGS
SKADER (OR=1.21)

• Når LAGKAMERATER
er kilden til stress 
rapporterer spillerne
mer AKUTTE SKADER
(OR= 1.23)

Konflikt med venner utenfor idretten hadde ingen effekt

Sterk, positiv korrelasjon mellom opplevd stress fra trener 

og et prestasjonsklima (r = .24)  

Kognitive prosesser og behandlingsutfall – AMP 



Kort oppsummert – så langt

• STRESS er en psykologisk faktor som har betydning i 
relasjon til skader

• KILDEN til stress er viktig å få kjennskap til

• TRENEREN har et stort ansvar 

• En involverende lederstil fra TRENER er negativt korrelert 

med flere alvorlige skadeforekomster (EKSTRAND et al 2017)

• Dårlig kommunikasjon mellom trener og medisinsk 
personell fører til flere alvorlige skader (EKSTRAND et al 2018)

• KLIMAET vi skaper i laget vårt blir derfor viktig

• Der spiller HELE STØTTEAPPARATET en rolle



Følgende faresignaler bør vektlegges 
(GABBETT, 2018)

• Alder

• Trenings- og skade historikk

• Fysiske kvaliteter

+

• Opplevelse av stress i hverdagen

• Angst

• Søvnmangel

Kognitive prosesser og behandlingsutfall – AMP 



Hvorfor er dette viktig for

opplevelse av skadeprosessen?

Kognitive prosesser og behandlingsutfall – AMP 



Stress

”She (the coach) had high expectations of

my speedy return to football. And I felt

that I was not able to do that so don´t push

me and dont´t ask me all the time”



Jo fordi…”hvordan vi tenker påvirker 
oss”

Kognitive prosesser og behandlingsutfall – AMP 



En utøver som får en alvorlig skade kan 
oppleve det som…

• … en katastrofe

• … en stor sorg

• … en form for lettelse 

• … at drømmene ble knust 

• … at identiteten forsvinner



AMP



Mange stadier på vegen

• Akutt

• Belastning
SKADE

• Positiv

• Negativ
REHAB

• Spent

• Redd

TiILBAKE
TIL 

IDRETTEN

AMP



Den kognitive diamant TANKE

FØLELSEKROPPSLIG

FØLELSE

HANDLING
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A - B - C
☺



Hvordan bli mentalt robuste?



Budstikka 3.februar 2015



Hvilke tanker og følelser melder seg 
når…

• Alvorlig skade oppstår

• Rehab prosessen tar lang tid

• Når øyeblikket er kommet for 
retur til idretten • Åh, nei ikke nå igjen, nå er 

karrieren slutt…

• Jeg blir ALDRI bra!!!…

• Jeg tør ikke spille mer!!• Engstelse, 

Håpløshet/ sinne 

• Skam og usikkerhet 

• Angst

TANKER

FØLELSER

SITUASJON



Alternativt…

• Alvorlig skade oppstår

• Rehab prosessen tar lang tid

• Når øyeblikket er kommet for 
retur til idretten

• Der hadde jeg uflaks, - hvordan 

kan jeg bruke tiden godt?

• Jeg må være tålmodig – mye er 

ikke alltid bedre..

• Forståelig at jeg er engstelig –

jeg må økte tilliten til kneet! ☺

• Optimistisk 

• Rolig

• Tryggere

TANKER

FØLELSER

SITUASJON



1. Alt eller intet tenkning

Når vi tenker på denne måten ser 

vi lite nyanser. Verden beskrives 

som svart eller hvit. Mennesker 

blir enten snille eller stygge. 

Dagen er god eller dårlig, aldri en 

middels god dag. 

Våre mest vanlig negative tankemønstre er: 



2. Katastrofetenkning

Dette innebærer at alle 

situasjoner kan få det verst 

tenkelige resultat. En liten 

bagatell blir til en 

katastrofe. Vi overdriver i 

negativ retning. 



3. Generalisering

Ut fra en enkel situasjon 

trekker jeg den konklusjon 

at erfaringen må gjelde alle

situasjoner. Hvis jeg gjør 

en feil, så er også alt det 

andre jeg har gjort feil. 



4. Vilkårlig tankeslutning

Jeg bygger mine tanker på 

forhastede slutninger. Før 

jeg har hørt hele historien 

har jeg bestemt meg 

hvorledes det skal ende. 



5. Kikkertsyn

Ved denne tankefeilen blir 

en situasjon forstørret eller 

forminsket slik at vi ikke får 

en realistisk oppfatning av 

det vi oppfatter. 



6. Tankelesning
Vi tar det for gitt at vi 

vet hva andre tenker 

om oss. Vi sjekker ikke 

ut om det virkelig 

stemmer



7. Følelsesmessig tenkning
Dette innebærer at vi tar våre  
følelser som bevis på at noe er 
riktig. Hvis jeg er redd for å 
bruke heis, så er heiser farlige. 



8. Personalisering
Jeg tenker alltid at 
negative hendelser har 
noe med meg selv å 
gjøre. Jeg tar på meg 
ansvaret for noe jeg ikke 
er delaktig i. 



9.  Årsaksforklaring
Vi tenker ut en årsak til våre    
problemer som kan være 
tilfeldig eller som ikke kan 
kontrolleres. 



10. Skulle, burde eller måtte 
tenkning
Årsaken til denne måten å tenke 
på kan skyldes negative 
leveregler. Resultatet av denne 
måten å tenke på kan bli 
skyldfølelse, dårlig samvittighet 
eller motstand. 



Endre/rekonstruere tankene

A - Situasjon B - Tanker C - følelser Alternative 

tanker

Activating situation               Believes              Consequences

Hvor sikker er du på at dette nå vil skje? _______%



Husk –

• Utøvere er ofte stresset når de får en skade 
(KAN være årsaken til at de ble skadet!)

• Viktig å få dempet stress responsen
• Forhøyet stress respons i kroppen demper rehab

prosessen

• Viktig å lære avspenning

• Målsetting som er realistisk



Utøvere som har et bedre behandlingsutfall

• Aksepterer skaden fort
• De har mindre katastrofe tanker (Baranoff, Hanrahan & Conner, 2015)

• Er optimist med tanke på rehabilitering

RTP

Negative

Affect

Rehab

addherence

-.26

+.51

-.11ns
Meta analyse

Ivarsson et al 2017

- Prospektive studier

- Cross sectional



Hvordan utøveren tenker om skadestedet 
kan påvirke behandlingsutfallet

Adherence til behandlingsprogrammet er viktig. 

Hvordan skape det?

Kvinnelige fotballspillere som var ute med skade > 2 uker

• Skape ”sense of belonging”
• Goal setting (Hildingsson, Traneus Fitzgerhald & Alricsson, 2018)



Social support

”They wanted the best for me and I wanted to reach my

goals. They wanted to fulfill my wishes. But it was never

Like: Come on, we want you to play fotball soon. I never

felt like this. It was more me who wanted to play again”



Kontakt med

HER og NÅ

VERDIER

Commited Action

HANDLING

Se seg selv utenfra

Self-compassion

DEFUSJON
Du ER ikke det du tenker

AKSEPT

AMP/OLT

ACT



Følelsesmessig

de-tour

Hva kan felle deg?

-

-

-

-

Hvilken utøver vil du 

være?

-

-

-

-

AMP/OLT



Choice

point

AWAY MOVES
TOWARD MOVES

Hjelpere

-

-

-

-

Situasjon, Tanker,

Følelser

AMP/OLT



Idrett

FritidRelasjoner

Arbeide/studier

AMP/OLT



Committed Action

• Hva gjør du I DAG som er i tråd med verdiene dine?

• Hva er dine viktigste mål?

• Har du strategiene som skal til for å nå målene?

• Hva er mulige hindringer du må overkomme?

AMP/OLT



Hvordan takle det ekstreme…
ferdigheter

AMP

Ekstrem psykologi i Idrett



NRK 28 august 2016
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Forebygging

AMP
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Ekstrem psykologi i Idrett

Recovery has been defined as the 

psychosociophysiological process of

eliminating fatigue and regaining 

vitality (Kenttä & Dieffenbach, 2008)



Har det vært for lite fokus på betydning av
positive emosjoner i restitusjonsprosessen?

AMP

• NEGATIVE emosjoner utsetter i
gangsetting av recovery 
prosessene (Allen, Jones & Sheffield, 
2009)

• POSITIVE emosjoner fasiliterer
kreativitet, fleksibilite og innsikt
(Fredrickson, 2005)

EmRecQ kan gi oss viktig input



EmRecQ Lundquist & Kenttä, TSP (2010)

AMP

• EmRecQ inkluderer flere positive 
emosjoner

• Positive emosjoner er ikke det samme
som fravær av negative emosjoner!

• Større fokus på

restitusjonsprosessen
enn belastningsdelen



AMP

The importance of preparing 

athletes for challenges, 

supporting them through the 

experience, and then 

encouraging positive evaluation 

and reflection is key to 

successful outcome.

Collins et al (2016)



Avspenning –teknikker alle bør beherske

• Pusteteknikker

• Progressiv avspenning

• Selv-hypnose

• Autogen trening

• Musikk

• Natur

• Påvirker søvn positivt

AMP

Kellmann, Pelka & Beckmann, (2018)



Oppsummering

1. BRUKE KLOKE ORD
OG BILDER NÅR
DU SNAKKER OM
SKADEN

2. OMSORG OG REALIST

3. BALANSER STYRING
OG INVOLVERING



AMP

Takk!


