
Atferdsaktivering for depresjon

Martin Myhre
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging, UiO
m.o.myhre@medisin.uio.no
Dagseminar Studentlaget i NAFO 28.02.20

mailto:m.o.myhre@medisin.uio.no


Depresjon

• Det essensielle ved depresjon er en gjennomgripende og 
vedvarende følelse av tristhet som i liten grad varierer

• Depresjon er ikke en enhetlig sykdom, men et syndrom
• Høy komorbiditet – særlig med angst- og ruslidelser



Depresjon

• Depresjon er knyttet til psykososiale hendelser
• Depresjon kan se veldig forskjellig ut fra person til person
• Depresjon er vanskelig å måle
• Depresjon er vanlig 
• Depresjon er viktig å identifisere og behandle
• Det finnes god behandling for depresjon



Følelser

• Hva er handlingstendensen man får ved tristhet?

• Hvordan blir vi mindre triste?

• Hvorfor blir vi mindre triste av å gjøre noe annet?



Teoretisk forståelse av depresjon

• Følelser = respondent atferd
• Interaksjon mellom respondent og operant betinging sentralt i den 

affektive lidelsen depresjon
• Forsterkningsdeprivasjon
• Unngåelsesatferd medierer en reduksjon i forsterkningstetthet
• Fravær av forsterkning mer sentralt enn tilstedeværelse av staff 

(environmental suppressors)



En ond sirkel…

Krevende situasjoner 
og stress

Automatiske negative 
følelser

Mestringsstrategier 
som øker stress på 

langt sikt

Folke (2016)



- Atferdsaktivering er en tredje (eller første?) generasjons atferdsterapi

- Til forskjell fra andre tredje generasjons atferdsterapier er det ikke et eksplisitt 

mindfulness fokus

- Atferdsaktivering (og eksponeringsterapi; ferdighetstrening) har vært med hele veien

- Sentralt i tredje generasjon er å bygge sunne atferdsmønstre og dermed redusere 

andre problematiske atferdsmønstre (f. eks depressive)



Atferdsaktivering



Atferdsaktivering er en psykoterapeutisk tilnærming som søker å: 
① Øke engasjement i adaptive aktiviteter 
② Redusere engasjement i maladaptive aktiviteter som opprettholder 

eller øker risikoen for depresjon 
③ Løse problemer som begrenser tilgang til positiv forsterkning eller 

øker aversiv kontroll



Atferd

Tanker Følelser



Depressive og sunne atferdsmønstre

• Sunne atferdsmønstre
– Atferd som fører til økt livskvalitet

• Fornøyelig på kort sikt
• Betydningsfull på langt sikt
• I tråd med pasientens mål og verdier

• Depressive atferdsmønstre
– Atferd som ikke fører til økt livskvalitet

• Sunne atferdsmønstre vil være uforenelige med depressive 
atferdsmønstre



Oversikt over BATD modellen

DEPRESJON

Høy forekomst av 
unngåelse fører til 
reduksjon og 
begrensninger i 
positiv forsterkning

MÅL

Reetablere kontakt 
med positiv 
forsterkning

ATFERDSAKTIVERING

Selvobservasjon
Kartlegging av verdier og 
mål
Planlegging av aktiviteter
Tilrettelegging for sosial 
støtte

Depressive 
atferdsmønstre

Sunne    
atferdsmønstre



OVERSIKT OVER 
BEHANDLINGEN



Psykoedukasjon/behandlingsrasjonale

• Psykoedukasjon
– Informasjon om symptomer, betydning av behandling etc.
– Forklaring av at atferden gir «mening» ut ifra læringshistorien
– à normalisering

• Behandlingsrasjonale
– Fokus på opprettholdende faktorer; ikke årsaker
– Bruk atferd for å endre følelser
– Sunne/usunne atferdsmønstre
– Strukturen i behandlingen



Daglig monitorering



Daglig monitorering - Eksempel

Våknet, lå i senga og grubla

Sto opp og dusja

La meg igjen, fikk ikke sove

Fikk besøk av mor, drakk kaffe

Lå på sofaen og tenkte

Tok oppvasken

0 0

2 4

1 0

3 6
0 0
0 5

Så på ”God morgen Norge”, drakk kaffe

Sov

Lå i senga

2 2

7 7

0 0

Gikk en tur 4 6

Lå på sofaen 3 0



HVA ER VERDIER?

HVORFOR SKAL VI BRUKE DET I PSYKOTERAPI?



Eksempler

, 
side 18

Verdi Mål Aktivitet

Være en tilstedeværende far Se på fotballtrening en gang i uka Se på fotballtrening torsdag 18.00

Være aktiv Gå tur minst en gang i uka Gå tur sammen med Lars på 
lørdag

Være en engasjert fagperson Lese relevant faglitteratur Lese første del av « forebygging av 
selvmord i primærhelsetjenesten»

Være en oppmerksom venn Samle kompiser til sosiale 
aktiviteter en gang i måneden

Ikke se på telefonen min når jeg er 
sammen med venner

Ha et sunt kosthold Lage mat fra bunnen av fem 
ganger i uka

Koke ertesuppe på tirsdag



Livsområder, verdier, og aktivitetsinventaret - Eksempel

, 
side 19

Være en tilstedeværende far 

Følge Ola på fotballtrening

Spise middag sammen hver dag
Dra på fisketur med Ola

Hjelpe Ola med leksene

Ta med Ola og Jens på kino



«Outside-in actions»

• Få pasienten til å handle i tråd med en plan, et mål, eller en verdi, 
fremfør følelser eller andre fluktuerende tilstander



Planlegging av aktiviteter

Kartlegging av usunne (og sunne) 
atferdsmønstre 

à Daglig monitorering

Kartlegging ønskede, sunne 
atferdsmønstre

à Mål og verdikartlegging

Øke forekomst av sunne 
atferdsmønstre

à Planlegging av aktiviteter
- Oppdeling

- Gjennomføring
- Ferdighetstrening



Målrettet planlegging av aktiviter

Monitorere

PlanleggeGjennomføre

Evaluere



Planlegging av aktiviteter II 

• Terapeuten jobber for å fasilitere endring gjennom:
– Sørge for at aktivitetene er realistiske
– Bidra til å forenkle 
– Strukturere
– Sørge for at aktivitetene er konsistente med pasientens verdier og mål
– Stille spørsmål til pasienten som kan utløse forslag til aktiviteter
– Foreslå aktiviteter
– Gradvis gi pasienten mer og mer ansvar

, 
side 23



Strategier for planlegging av aktiviteter

• Kartlegging av aktivitetsnivå
• Kartlegging av mål og verdier
• Valg av prioriterte aktiviteter
• Rangering av aktiviteter etter vanskelighetsgrad
• Oppdeling av aktiviteter i mindre bestanddeler
• Strukturert planlegging
• Planlagt håndtering av hindre
• Bruk av sosial støtte



Dimensjoner ved planlegging 

• Frekvens – Hvor ofte?
• Varighet – Hvor lenge?
• Intensitet – Hvor mye/hvor intenst?
• Situasjoner – Hvor?
• Tidspunkter – Når?
• Sosial støtte – Med hvem?  



Planlegging - Før

Få besøk av mor – Drikke kaffe

Gå en tur



Planlegging - Etter

Våknet, lå i senga og grubla

Sto opp og dusja

La meg igjen, fikk ikke sove

Få besøk av mor - Drikke kaffe

Lå på sofaen og tenkte

Tok oppvasken

0 0

2 4

1 0

3 6

0 0

0 5

Så på ”God morgen Norge”, drakk kaffe

Sov

Lå i senga

2 2

7 7

0 0

Gå en tur 4 6
Lå på sofaen 3 0



Planlegging av aktiviteter



Tilrettelegging for sosial støtte





Funksjonelle analyser

• Ikke formelt vektlagt, men en essensiell del av behandlingen
• Indirekte (primær ustrukturte) funksjonelle analyser gjennomføres i 

hver eneste økt
• Allerede i psykoedukasjonsdelen i første økt starter man å forklare 

atferd som «forståelig» ut ifra læringshistorien til individet
• Kan ved behov gjennomføres strukturert (FAK-

analyser/kjedeanalyser)



Oversikt over BATD modellen

DEPRESJON

Høy forekomst av 
unngåelse fører til 
reduksjon og 
begrensninger i 
positiv forsterkning

MÅL

Reetablere kontakt 
med positiv 
forsterkning

ATFERDSAKTIVERING

Selvobservasjon
Kartlegging av verdier og 
mål
Planlegging av aktiviteter
Tilrettelegging for sosial 
støtte

Depressive 
atferdsmønstre

Sunne    
atferdsmønstre



Litteraturtips

Artikkel i Tidsskrift for Norsk psykologforening
Behandlingsmanualen på norsk

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=485904&a=3
https://www.researchgate.net/publication/288630165_Brief_Behavioral_Activation_Treatment_for_Depression_-_Revised_version_treatment_manual_Norwegian_translation


Ett siste råd:

eep
t
imple
tupid

• K
• I
• S
• (S)
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