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Usikkerhet og endringer ift:
• Å få diagnose
• Møte med helsevesenet
• Livet som kreftpasient
• Konsekvenser av behandlingen
• Det sosiale nettverket
• Tiden etter kreftbehandlingen

Usikkerhet og endringer

Lie, N.K., Larsen, T.M.B., Hauken, M. Aa.: “Coping with change and uncertainty: A qualitative study of young adult cancer patients’ 

challenges and coping strategies during treatment.” 2017, Eur J Cancer Care, DOI: 10.1111/ecc.12743. [Epub ahead of print]



HVA ER MESTRING?

I. «Den myriade av handlinger mennesker bruker for å håndtere stressfylte situasjoner» (Skinner et al 
2003) 

II. “Kognitive, fysiske, emosjonelle og atferdsmessige reaksjoner på stressorer” (Lowe et al 2000)
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Kognitiv terapi (KT) 
- Initiert av Aron Beck på 1960 tallet

- KT = kommer av ordet «kognisjon» dvs det som har med erkjennelse, 
oppfatning og tenking å gjøre

- KT (Cognitiv behavioral theory)= familie av intervensjoner som kombinerer kognitive, 
atferdsmessige- og emosjonsfokuserte teknikker basert på lærings- og kognitiv psykologi

- Tidsavgrenset, strukturert og nåtidsorientert psykologisk 
tilnærming

- Mål: 

◦ Målet med KT er å endre uhensiktsmessige tankemønster og atferd, ofte 
preget av negative automatiske tankar og førestillingar
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Den kognitive diamant
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Trigger  

Situasjon

Negative 

Automatiske tanker 

(NAT)

Følelser Reevaluering Skalering og 

realitetstesting

5 kolonners skjemaet for KT

Hjelp, jeg skal 

forelese på 

FKS konferansen

Det klarer jeg ikke, 

jeg har for liten tid

å forberede meg,

dessuten er jeg 

ikke flink nok

Nervøs, engstelig, 

irritert fordi jeg sa ja

Dette emnet har jeg 

jobbet lenge med, og 

jeg har forelest 

mange ganger før

Mindre nervøs, 

lager forelesningen

og regner med 

det går bra…



Virker KT?

- Generell meget sterk evidens for en rekke psykiske problemer

- Kreftpasienter:

◦ KT for kreftpasienter går ofte inn som en del av psykoedukasjon 

◦ Fokuserer oftest på  uhensiktsmessig tanker, atferd og mestringstrening

◦ Styrker mestring, kontroll, empowerment, mestringsoppnåelse (self-efficacy)
og livskvalitet

◦ Redusere fatigue, depresjon, angst og frykt for tilbakefall 

- Men store variasjoner ift innhold og varighet……. 

(Beck, 2005; Hofmann, Asnaani, Vonk, Berge & Repål, 2008, Arendt & Rosenberg, 2012; Beck, 2006, Eichler et. al., 2015; Faller et. al., 
2013; Fors et. al., 2013; Juvet et. al., 2009; Lebel et. al., 2014; Osborn, Demoncada & Feuerstein, 2006).
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Kan vi bruke kognitiv terapi som et tiltak i rehabilitering av unge 
voksne kreftoverlevere?

Hvilke erfaringer gjør unge voksne seg med bruk av KT i et 
rehabiliteringsprogram?



Snurr film

https://www.youtube.com/watch?v=TMhloTIkiN4
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PROGRAM

Del-element i et kompleks rehabiliteringsprogram

(3+ 1+ 1 uker)

7 sesjoner med psykoedukasjon à 90 min

Alle lagt opp på samme måte:

- Introduksjon

- Undervisning

- Diskusjon med bruk av KT og 

5 kolonners skjemaet

- «Hjemmelekse» 

(Wilhemsen: ‘Sjef i eget liv’)

INNHOLD PSYKOEDUKASJON

1. Presentasjon – bli kjent. «Hva er du god på?»

2. Opplæring i KT: kognitive diamant, 5 kolonners skjema

3. Trening og fysisk aktivitet

4. Utdanning og jobb

5. Tanker og følelser

6. Nettverket mitt, nære relasjoner og seksualitet

7. Veien videre
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Trigger  

Situasjon

Negative 

Automatiske 

tanker (NAT)

Følelser Reevaluering Skalering og 

realitetstesting

Eksempel 5 kolonners skjemaet

Er for trett til 

å trene

Jeg klarer 

ingenting pga 

fatiguen og 

kommer aldri til 

å komme i form 

igjen

Trist, 

deprimert,

oppgitt

Dette er naturlig 

når jeg akkurat har 

gjennomgått hard 

behandling.

Det vil ta litt , men 

jeg vil klare det nå 

som jeg har lært 

mer om hvordan jeg 

skal gjøre det

Mindre trist 

og 

deprimert

Gå på tur



Trigger  

Situasjon

Negative 

Automatiske 

tanker (NAT)

Følelser Reevaluering Skalering og 

realitetstesting

Eksempel 5 kolonners skjemaet 

Skal til 

kontroll

Kreften har 

spredd seg og jeg 

kommer til å dø

Redd, engstelig 

for svar

Det er bare tre måneder 

siden forrige kontroll 

og da sa legen at alt så 

helt fint ut. Dessuten 

har legen sagt at 

kreften ble funnet på et 

tidlig stadium og at 

prognosen var veldig 

god.

Mindre redd 

og engstelig, 

venter spent 

på kontroll. 



Hvilke erfaringer gjorde deltakerne seg? 

1. ‘KT som et verktøy’:
I. Opplæring og øvelse
II. Oppfølging
III. Internalisering

2. ‘Opplevd nytteverdi av KT’
I. Endret tankemønster
II. Innsikt og aksept
III. Håndtere en ny livssituasjon
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« KT som et verktøy

«Faktisk, så er det et veldig godt verktøy. Som…………ja, som har lært meg masse i hvert fall. Så jeg kommer til å bruke det videre og, det 
gjør jeg» (Trine, 25).

‘Fordi du får et verktøy…og du må lære hvordan du skal bruke det. Det krever øvelse…..’ (Ole, 28). 

Det hjalp meg mye.. Og det å ha FAKTA, hvordan det funker og sånne ting, å ha kunnskapen... Ja, jeg har jo skjønt senere at kunnskap er bra og det 
kan hjelpe meg mye på veien til et bedre liv…’ (Per, 30)

«Jo, altså, det må følges opp såpass lenge hvis du skal bruke den kognitive tanken, så må du liksom ha litt tid for å la det synke inn» 
(Christine, 25)

«Jeg bruker det [KT], -har internalisert det. Jeg har øvd på meg selv, - indre trening på en måte…»(Christine, 25)’

«Nå skriver jeg ikke, jeg skrev i begynnelsen, men nå tenker jeg. For å si det på en enkel måte: jeg prøver å tenke alternativt» (Unni, 24)
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« Opplevd nytteverdi av KT 

‘….nå så tar jeg meg selv i å tenke feil.. Ja, automatiske tanker som kommer og da TAR jeg meg selv i 
det….» (Wenche, 28).

‘ Jeg tenkte en del på det da jeg skulle ha denne kontrollen…… Det som er forskjellen er at du kan… 
snu tankene på en måte. At du….Altså jeg prøver å ikke bekymre meg over ting som du faktisk ikke 
kan gjøre noe med» (Ingrid, 32)

‘Det med den kognitive terapien har hjulpet meg til å innse det at den trøttheten og slitenheten som 
jeg har, kanskje ikke er så unormal heller’ (Ingrid, 24)

«Jeg har lært at jeg må bli flinkere til å lytte til kroppen… og (sukker)… ikke stille SÅ høye krav til meg 
selv, men det tar litt tid…og DET er jo noe jeg og har lært i løpet av de rehabiliteringsoppholdene her, 
LÆRT veldig mye om meg selv. …………..og blitt tryggere i og med at jeg SER jo at jeg mestrer 
ting»(Mary, 26).
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Oppsummert

KT kan være et nyttig verktøy i 
rehabilitering av UVK

En prosess over tid som krever 
opplæring, gjentagende 
repetisjon og oppfølging

Suksesskriterier:

-Knyttet til alle områder i livet

-Egne eksempler

-Gruppe

KT opplevd som et nyttig verktøy på 
flere områder:

- oppdagelse av negative automatiske 
tanker og endring i tankemønster

- innsikt i og aksept av egen 
livssituasjon 

- håndtere egen livssituasjon på en 
mer konstruktiv måte 
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Hauken MA & Viken L. (2015) ‘It made me think a little different’ a qualitative study

of young adult cancer survivors’ experiences of cognitive therapy in cancer 

rehabilitation. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol 20 (1) 27-44


