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Hva er depresjon?
• Nedstemthet og håpløshet som vedvarer over tid

• Ofte en reaksjon på å miste noe: nære mennesker, forhold, 

roller, aktiviteter, helse eller kroppsfunksjoner



Depresjon – ICD-10

• Grunnsymptomer

• Nedsatt stemningsleie

• Interesse- og gledesløshet

• Nedsatt energi, slitenhet

• Tilleggs symptomer

• Redusert selvtillit og selvfølelse

• Økt skyldfølelse

• Tanker om død eller selvmord/selvmordsforsøk

• Konsentrasjonsvansker/ambivalens

• Søvnforstyrrelser (tidlig oppvåkning/innsovningsvansker/sover mye)

• Psykomotoriske endringer (agitasjon/retardasjon)

• Appetitt eller vektforandringer (vekttap/økt vekt)



Forekomst:

• Hver femte person vil i løpet av livet oppleve depresjon

• WHO rangerer depresjon på en fjerdeplass over de ti lidelser i 

verden som medfører størst tap av livskvalitet og leveår

• Analyser tyder på at depresjon er i ferd med å bli den ledende 

årsak til sykdom i den vestlige del av verden

• Depresjon har store personlige omkostninger for dem som 

rammes og for deres pårørende

• Depresjon fører til store økonomiske og samfunnsmessige 

omkostninger

Nasjonale faglige retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i 

primær- og spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet 2009



Forekomst av depresjon hos eldre

 

 

 



Depresjon hos eldre

• Tristhet mangler hos noen

• Uro, agitasjon og sinne vanligere enn hos yngre 

voksne

• Større fall i kognitive funksjoner sammenlignet med 

yngre («Pseudodemens»)

• Psykotiske symptomer er vanligere

• Depresjon vs normal reaksjon på tap



Atferdsaktivering - bakgrunn og historie

• Atferdsaktivering har sitt opphav i atferdsorienterte tilnærminger 

på 70-tallet (Ferster, 1973; Lewinson & Graf, 1973)

• Ble senere inkludert som en komponent i Becks kognitive terapi 

for depresjon, sammen med kognitiv restrukturering og endring 

av grunnleggende skjema (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979)

• Interessen for atferdsterapi gjenoppsto da Jacobson og 

kollegaer (1996) gjennomførte en komponentanalyse av kognitiv 

terapi for depresjon (N=150). De fant at atferdsaktivering alene 

var like effektivt som kognitiv terapi for depresjon. 



• Dimidjian og kolleger (2006) fant at atferdsaktivering var like 

effektivt for behandling av alvorlig depresjon som 

antidepressivet Paroxetine i en RCT (N=241).

• Richards og kolleger (2016) gjennomførte en RCT (N=440) som 

sammenlignet atferdsaktivering med kognitiv terapi for 

behandling av depresjon, for å undersøke kostnadseffektiviteten 

til atferdsaktivering. De fant at atferdsaktivering er mer 

kostnadseffektivt enn kognitiv terapi.

• Atferdsterapeutiske teknikker er anbefalt for både angst og 

depresjon



• Helsedirektoratet anbefaler blant annet å øke antall gjøremål 

med fokus på aktivitet som gir en opplevelse av mestring og 

tilfredsstillelse

• Atferdsterapi med fokus på målrettet aktivisering er også blant 

anbefalingene for behandling av depresjon. 

Nasjonale faglige retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i 

primær- og spesialisthelsetjenesten (Helsedirektoratet 2009) 



Atferdsaktivering for depresjon

• I dag eksisterer atferdsaktiviering i to lignende, men distinkte 

former:

• Behavioral Activation (BA) (Martell et al., 2001; Martell, Dimidjian, & 

Hermann-Dunn, 2010) – relativt ustrukturert og teoridrevet

• Brief Behavioral Activation Treatment for Depression (BATD) (Lejuez, 

Hopko, Acierno, Daughters, & Pagoto 2011; Lejuez, Hopko, & Hopko, 2001) 

– strukturert og protokolldrevet

• Begge tilnærminger deler tre kjernekomponenter: selvobservasjon av 

aktiviteter, kartlegging av verdier og mål og planlegging av aktiviteter



Mål med behandlingen:

• Å aktivere pasientene slik at de øker tilfredsstillende aktiviteter i 

livet sitt

• Å øke aktivitet og engasjement i eget liv

• Å øke forekomsten av sunne atferdsmønstre

• Bevisstgjøre pasienten unngåelsesatferd



• Sunne atferdsmønstre

• Atferd som fører til økt livskvalitet

• Fornøyelig på kort sikt

• Betydningsfull på lang sikt

• I tråd med pasientens mål og verdier

• Depressive (usunne) atferdsmønstre

• Atferd som ikke fører til økt livskvalitet



Depresjonens onde sirkel Aktivitetens gode sirkel

Føler seg 
bedre

«Jeg gjør 
det likevel»

Gjør mer

Føler seg 
nedstemt

Slutter å 
gjøre ting

«Jeg orker 
ikke»



BATD

• Kort, strukturert og atferdsorientert behandling av 

depresjon

• Atferdsorienterte behandlinger av depresjon har sterk 

empirisk støtte

• Fordeler:

• Få komponenter

• Krever mindre trening og veiledning enn andre tilnærminger

• Relativt enkel å implementere

• Kostnads- og tidseffektiv

• Kompatibel med andre behandlingsformer



BATD-manual

• Selvregistrering av aktiviteter

• Kartlegge mål og verdier

• Identifisere og planlegge daglige aktiviteter



En aktivitet skal være:

• Målbar

• Observerbar

• Brutt ned i minste bestanddel

• Mange aktiviteter består av deler

• Hjelpe pasientene til å stykke opp

• Bidrar til at målene blir lettere å oppnå

• Rot i verdi



Daglig monitorering (skjema 1)

• Kartlegging av hva som gjøres hver dag til ulike tidspunkter

• Rangeringer

• Fornøyelse

• Hvor mye glede gir aktiviteten deg når du utfører den?

• Rangeres fra 0 (veldig lite) til 10 (veldig mye)

• Betydning

• Hvor viktig er denne aktiviteten for deg?

• Rangeres fra 0 (veldig lite) til 10 (veldig mye)

• Skjemaet bør fylles ut daglig for å få presis informasjon



Daglig monitoreringsskjema



Daglig monitorering - Eksempel



Kartlegging av verdier (skjema 2)

• Hva gir deg et rikt og meningsfullt liv?

• Fem livsområder:

• Relasjoner

• Utdanning/karriere

• Rekreasjon/interesser

• Sinn, kropp og spiritualitet (åndelighet)

• Daglig ansvar



Livsområder, verdier og 
aktivitetens inventar



Kartlegging av verdier og mål

• Verdier kan sees på som en kompasskurs og sier noe om hva 

du ønsker å fortsette å gjøre

• Klargjøre hva som gir livet mål eller mening og bruke verdier 

som retningslinjer for handlinger



Eksempler

Verdi: Mål: Aktivitet:

Være en Ha barnebarna på Invitere 

tilstedeværende besøk 2 ganger i mnd. barnebarn

bestemor på 

boller

til helgen





Planlegging av aktiviteter (skjema 3)

• Hvordan skal du gjøre endringer i livet ditt?

• Utgangspunkt i pasientens mål, ønsker og verdier – bidrar til 

motivasjon

• Pasienten skal samtykke til alle aktiviteter som planlegges

• Pasienten skal ha mest mulig ansvar for å velge aktiviteter



Terapeuten jobber for å fasilitere
endring gjennom å:

• Sørge for at aktiviteter er realistiske 

• Bidra til å forenkle – dele opp i mindre bestanddeler

• Strukturere

• Start med aktiviteter som allerede forekommer

• Bruk det pasienten faktisk sier – lytt godt til pasienten

• Løs problemer – gjør det lettere for pasienten å komme i gang

• Sørge for at aktivitetene er konsistente med pasientens verdier 

og mål

• Stille spørsmål til pasienten som kan utløse forslag til aktiviteter

• Gradvis gi pasienten mer og mer ansvar





Kontrakter (skjema 4)



Mål med aktivitetskartlegging:

• Eksemplifisere for pasienten at atferd og følelser samvarierer

• Gi informasjon om baseline aktivitetsnivå som utgangspunkt for 

å evaluere effekten av behandlingen

• Identifisere henholdsvis sunne og depressive atferdsmønstre, 

som legger føringer for planlegging av aktiviteter



Mulige utfordringer

• Pasienten fyller ikke ut monitoreringsskjema

• Fokuser på behandlingsrasjonalet

• Motstand mot strukturert behandling

• Presenter argumenter for strukturert behandling

• Klarer ikke formulere verdier

• Henvis til idealtilstand/drømmeverden

• Pek tilbake på verdibeskrivende utsagn fra pasienten

• Finner ikke verdibaserte aktiviteter

• Har pasienten omtalt tidligere aktiviteter?

• Idemyldring med utgangspunkt i verdier

• Gjennomfører ikke planlagte aktiviteter

• Kan aktiviteten deles opp i mindre bestanddeler? Kontrakter?



Dersom dere ønsker manualen kan dere ta kontakt. 

else.saksvik.wilhelmsen@olaviken.no

mailto:else.saksvik.wilhelmsen@olaviken.no

