
Tenk deg frisk eller gjør deg syk.
Er det så enkelt?

Heidi Trydal
Psykologspesialist 
Avdeling for smerte og sammensatte symptomlidelser 
St. Olavs Hospital / NTNU



Dette skulle jeg gjerne
visst med en gang

At reduksjon av smerte 
ofte IKKE er nok for at
at pasienten
får det bedre

At smerten kan ha en 
viktig funksjon i pasientens liv,
og at dette ikke nødvendigvis er bevisst pasienten



3 spørsmål å besvare

1. Hva vil det si å «tenke seg frisk»?

 Mats 36 år, versjon 1

2. Hvordan «gjøre seg syk»? 

 Mats 36 år, versjon 2

3. Hvorfor er det ikke alltid så enkelt?

Hva sier den nyeste psykoterapiforskning om 
sentrale endringsfaktorer?



Mats 36 år, versjon 1

• Ryggsmerter

• Gift, to barn, har det bra

• Vellykket.. 

– Men sykmeldt pga smertene

• «Smertene er i ferd med å ødelegge livet mitt»

 Hjelp til å håndtere smerter



Mats, versjon 1, 
har ingen psykisk lidelse

• De fleste med langvarig smerte har IKKE psykisk 
lidelse

Men mange beskriver lav livskvalitet og at de ikke 
får til å bidra med det de ønsker i livet

• De vi møter trenger ofte mestringshjelp. Ellers 
kan smertetilstand forlenges / forverres



Mats tas inn i tverrfaglig behandling

Psykologisk smertebehandling

– Tilnærminger basert på selvregulering
• Biofeedback
• Avspenningsøvelser
• Hypnoterapi
• Mindfulness

– Atferdsterapeutisk og kognitiv tilnærming, eksponering, «fear-avoidance»

 ACT (acceptance and commitment therapy)
 Motiverende intervju

– Psykodynamisk korttidsterapi, for eksempel ISTDP





Den kontekstuelle modellen, 
Bruce Wampold, 2015

Faktor 1

Terapeutisk relasjon



Den kontekstuelle modellen, 
Bruce Wampold, 2015

Faktor 1

Terapeutisk relasjon

Faktor 2

Informasjons formidling om 
behandling, pasientens 
forventning til det som skal 
skje



Den kontekstuelle modellen, 
Bruce Wampold, 2015

Faktor 1

Terapeutisk 
relasjon

Faktor 2

Informasjons 
formidling om 
behandling –
forventning

Faktor 3

Handling rettet 
mot endring,

for eksempel 
eksponering



Tenk deg frisk 



Fokus her og nå

Verdier

Forpliktende handlinger

Selvet som kontekst

Defusjonering

Aksept

Psykologisk

fleksibilitet

«livet er her og nå»

«det jeg ikke kan 
forandre på i 
dag»

«jeg er mer enn
Ryggpasient»

«ut i fra meg selv»

«jeg gjør det nødvendige
for å oppnå det 
som er viktig for meg»

«hva skal livet handle om? 
fokus på det som betyr noe…
Jobben skal ikke være det eneste 
I livet»

ACT

Mats, versjon 1



Mats 36 år, versjon 2

• Ryggsmerter
• Gift, to barn, har det bra
• Vellykket

– men umulig å stå i jobb, har ikke vært der på flere uker, har 
ikke sagt til noen at han er sykmeldt…

• Dypt ulykkelig
• «livet er ødelagt»
• Setter spørsmålstegn ved alt
• Er det noe vits i å leve?
• Depresjon, moderat grad



Fokus her og nå

Verdier

Forpliktende handlinger

Selvet som kontekst

Defusjonering

Aksept

Psykologisk

rigiditet

«jeg lengter 
tilbake»

«jeg kan ikke ha 
det sånn»

«jeg er en
ryggpasient,
helt udugelig»

«ut i fra andre»

«jeg gjør det 
som forventes av meg»

«fokus på verdier jeg tror 
forventes av meg…»

ACT

Mats, versjon 2



Gjør deg syk 



Dette skulle jeg gjerne
visst med en gang

At noen ikke vil ha hjelp

Timing kan ha alt å si



Hvordan hjelper jeg Mats nå?



Pasientfaktorer og terapeutfaktorer



Hvorfor er det ikke så enkelt?

Mats 

• Gener

• Miljø / oppvekst

• Personlighet
• Unnvikende

• Rigid  

– Høye krav

– Vegring  for 

tilpasning

• Traumer

Meg 

• Min bakgrunn  
– Profesjonell

– Personlig



Det komplekse mennesket - tilknytningsteori

Søken etter 
trygg 

tilknytning



Det komplekse mennesket - tilknytningsteori

Sorg, lidelse, 
smerte

Søken etter 
trygg 

tilknytning



Det komplekse mennesket - tilknytningsteori

Reaktivt sinne

Sorg, lidelse, 
smerte

Søken etter 
trygg 

tilknytning



Det komplekse mennesket - tilknytningsteori

Skyldfølelse 

Reaktivt sinne

Sorg, lidelse, 
smerte

Søken etter 
trygg 

tilknytning



Det komplekse mennesket – tilknytningsteori
«smertens ubevisste funksjon»

Forsvar mot 
vanskelige  følelser

Skyldfølelse 

skyldfølese

Reaktivt sinne

Sorg, lidelse, 
smerte

Søken etter 
trygg 

tilknytning



Nødvendig endringsfaktorer

Terapeut ressurser
Terapeutisk allianse
• Empati, varme, respekt, forståelse

– Mot den sunne delen av pasienten

• Være i stand til å tolke pasientens 
affekt
– DU må også regulere din affekt
– Ikke vær unnvikende

• Innrøm når du tar feil, ydmykhet
• Evaluer, juster, vis fleksibilitet
• La pasienten være i fokus

– Vær ydmyk overfor pasientens 
innsats

Pasientressurser 

• Pasientressurser
Ønske om endring

 Vilje og mulighet til å gjøre 
det som må til for å oppnå 
endring

• Timing

Utforsk hele tiden atferdsalternativer i retning 
av ønsket forandring



Mats i terapi



Mats sin endringsprosess

• Jeg har fulgt en standard i livet som ikke er satt av meg
– Det har ført til stress, anspenthet, depresjon og smerte

– Å forstå mitt atferdsmønster i et livsperspektiv gjør at jeg 
forstår meg selv nå

• Nå vil jeg leve på en måte som ivaretar hele meg (meg 
og ryggen min) samtidig som jeg utfordrer meg selv til 
å oppnå det jeg ønsker

• Jeg fortjener å ha det bra
– Da må jeg finne ut hva som er bra for meg..!



Hjelpe pasienten med å hjelpe seg selv





3 oppsummerende refleksjoner

1. Hva betyr «tenk deg frisk» og «gjør deg syk»?
– at noen ganger er det enkelt, men andre ganger ikke

2. Hvorfor er det ikke alltid så enkelt?
- fordi årsak til smerte og lidelse er så forskjellig, pasientene er forskjellige, VI OGSÅ

3. Hva sier psykoterapiforskning om sentrale endringsfaktorer?
- den terapeutiske relasjonen er nødvendig for vellykket behandling men IKKE tilstrekkelig for et godt 

resultat
- Terapiretning velges sammen med pasienten, og pasienten formulerer hva som skal oppnås
- Du og pasienten må tro på modellen
- Det MÅ handling til, ut av komfortsonen

- Vi må se mer på hvorfor det blir så vanskelig for pasienten
- Hvilke faktorer ligger under?

- Vi må se enda mer på terapeutfaktoren
- Er vi for unnvikende?
- Er vi blitt for rutinerte?
- Har vi mistet fleksibilitet?
- Er vi ydmyke nok?



Dette skulle jeg gjerne visst 
med en gang

Noen ganger hjelper vi 

uten å vite det

«When in doubt

do the human thing»


