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We almost always have choices, 
and the better the choice, the more 

we will be in control of our lives.

William Glasser
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Forord

FOrOrd

De seneste år har emnet “stress” fyldt i artikler, bøger, tv- og 
radioprogrammer. Ofte ledsaget af forskellige stresseksperters 
bud på, hvorfor vi er så stressede i dag: på grund af måden, vi har 
valgt at strukturere vores samfund på, på grund af vores mang-
lende kropsbevidsthed, og at vi har glemt “at mærke efter”. Det er 
derfor, vi får stress, er der tilsyneladende en del læger, psykologer 
og terapeuter, der mener. Kun meget få af eksperterne kigger på 
de metakognitive processer, der ligger bag stressoplevelsen, og 
på den stressramtes overfokusering på negative tanker. 

Mange fagpersoner såsom psykologer, psykoterapeuter, 
stresseksperter og læger er enige om, at vores opmærksomhed 
kan have henholdsvis et indre fokus, det vil sige være rettet mod 
egne tanker, følelser og kropslige fornemmelser, eller et ydre 
fokus, hvor vores opmærksomhed bliver rettet mod ting uden 
for os selv. Men den metakognitive terapeut vil være uenig med 
den terapeut, der mener, at en stressramt mangler introspektion, 
altså indre fokus. I den metakognitive teori er det netop den over-
drevne opmærksomhed på egne tanker, følelser eller kropslige 
fornemmelser, der skaber problemet. Det er ikke blot et symptom 
på stress, som mange synes at mene. Det er årsagen. Det indre 
fokus fylder for meget og skal i langt højere grad erstattes med et 
ydre. Det kan være udmærket at meditere, at gå lange ture og at 
benytte sig af musikterapi og lignende, hvis det hjælper klienten. 
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Men ud fra forståelsen, at det er de metakognitive processer, der 
driver værket, er meditation, gåture m.m. kun symptombehand-
ling. Jeg ser mange stressramte forsøge at handle og at følge net-
op disse råd. Men det er ikke den type handling, vi taler om inden 
for den metakognitive terapi. Hvis du har et utal af regninger, der 
skal betales, eller problemer på din arbejdsplads, der stresser dig, 
hjælper det dig ikke at gå en tur eller at mærke efter. Det nytter 
ikke at sætte de ting, der skal handles på, i bero. Princippet gælder 
også for de større beslutninger, der skal træffes. Problemet er, når 
de mange bekymringstanker og grublerier, det vil sige overtænk-
ningen, fylder så meget, at det bliver umuligt at handle. Det er 
her, den metakognitive terapi kommer ind i billedet. 

Den relativt nye metode, der tilhører den tredje bølge af kog-
nitive terapier, synes at give hurtigere og længerevarende resul-
tater i forhold til klienter med generaliseret angst, social angst, 
PTSD, OCD og depression. Terapiformen er ikke løsningen på 
enhver psykisk lidelse, men lige præcis i forhold til stress vil til-
gangen med stor sandsynlighed kunne bidrage med effektive 
interventioner. Stressramte bruger unødig meget tid på eksem-
pelvis grublerier (ruminering, analyser, spekulationer), bekym-
ringer, symptomtjek og trusselsmonitorering, som hindrer dem 
i at handle. Først når det overdrevne indre fokus reduceres bety-
deligt, kan klienten koncentrere sig om det reelle problem – og 
handle på det. 

Stressbehandling med metakognitiv terapi giver terapeuter, 
behandlere og andre, der arbejder med stresshåndtering, en 
indføring i den metakognitive teori og metode. Bogen er inddelt 
sådan, at kapitel 1 handler om begrebet stress. Kapitel 2 giver en 
kort introduktion til den metakognitive teori samt til nogle af de 
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vigtigste begreber og principper. Kapitel 3 forklarer, hvordan tera-
peuten arbejder med den metakognitive metode. Kapitel 4 er en 
introduktion til de følgende fem kapitler, hvor hvert kapitel er et 
eksempel på et metakognitivt terapiforløb. De fem karakterer i 
eksemplerne er alle et sammenkog af klienter og klienthistorier, 
jeg har mødt og stiftet bekendtskab med gennem de sidste man-
ge år. Pointen med historierne er at vise, hvordan metakognitiv 
terapi helt konkret kan anvendes. Historierne er derfor repræsen-
tative for de klienter, terapeuten kan møde i sin praksis eller via 
sit arbejde. Eventuelle sammenfald med virkelige personer er ikke 
tilsigtede. Undervejs kan du i afsnittene Terapeutens redskabskas-
se finde generelle huskeråd, forslag til lydfiløvelser, opsummerin-
ger af cases m.m.

Som psykolog har jeg i min faglige udvikling oplevet, at man 
kan tage mange kurser og uddannelser og læse mange bøger, der 
fint uddyber en teori. Men når det angår den praktiske del og teo-
rien anvendt i praksis, mangler der ofte eksempler. I bedste fald 
kan man læse nogle få uddrag af en klient-terapeut-dialog. Som 
underviser oplever jeg det samme: Mine kursister vil gerne se eller 
læse mere detaljeret om, hvordan et helt forløb kan se ud. For at 
hjælpe den terapeut eller behandler, der gerne vil anvende den 
metakognitive tilgang, viser jeg her i bogen forskellige forløb og 
giver instrukser, anbefalinger og redskaber til terapeuten. Jeg er 
sikker på, at metoden kan anvendes på flere forskellige måder. 
Dette er blot mit bud på, hvordan man kunne gøre det. Læseren 
får dermed i denne bog præsenteret teoriens hovedtræk og bliver 
herefter inviteret med ind i terapilokalet. 

Bogen skal ikke betragtes som en uddannelse i sig selv, men 
som et supplement til en uddannelse i metakognitiv terapi. 
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Mit håb er, at en udbredelse af den metakognitive metode hur-
tigt, skånsomt og vedvarende vil kunne hjælpe et stort antal af de 
mange stressramte, vi møder i dag. 

Linda Burlan Sørensen
Autoriseret klinisk psykolog, cand.psych., 

specialist i psykoterapi og supervision
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Kapitel 1 – Hvad er stress? 

hVAd Er STrESS?

I 2013 taler en amerikansk sundhedspsykolog, Kelly McGoni-
gal, på en TED Talk.1 Hun har i 10 år arbejdet med stress og med 
stressramte ud fra forståelsen, at stress er farligt. Men da hun 
læser resultaterne fra en undersøgelse, som et hold forskere fra 
University of Wisconsin-Madison har lavet, ændrer hele hendes 
perspektiv sig, fortæller hun, og hun begynder at se på stress på 
en helt anden måde end før. Undersøgelsen er baseret på 30.000 
respondenter over en periode på otte år, som blev spurgt om, hvor 
meget stress de havde oplevet i løbet af det seneste år. Sammen-
holdt med dødsstatistikker over, hvem af de 30.000 respondenter 
der i den efterfølgende periode var afgået ved døden, finder for-
skerne ud af, at de personer, der har oplevet massive mængder af 
stress, har 43 procent højere risiko for at dø af en stressrelateret 
sygdom. Men det interessante er, at det kun gælder de personer, 
der også er af den overbevisning, at stress er skadeligt for dem. 
De af de massivt stressede personer, der ikke troede, at stress var 
skadeligt eller farligt for dem, havde mindre sandsynlighed for at 
dø af stress end selv de personer, der kun havde oplevet meget 
lidt stress inden for det seneste år. De af respondenterne, der ikke 
brugte tid på at bekymre sig om, at de var stressede, oplevede 
ikke de negative sideeffekter af tilstanden. 

1 McGonigal, TED Talk, 4. september 2013.
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Undersøgelsen viste altså, at måden, vi tænker om stress på, 
har betydning for vores velbefindende og for vores stressniveau. 
Det er dermed ikke stresstilstanden i sig selv, der er problematisk, 
men derimod hvordan vi tænker om stress, og hvorvidt vi bekym-
rer os over at være stressede eller ej. 

Det er her, den metakognitive terapi bliver relevant i forhold til 
stressbehandling. Inden for den metakognitive terapi er den over-
ordnede forståelse, at vedvarende forandring hurtigst og bedst sker 
ved at undersøge og udfordre metakognitive overbevisninger, det 
vil sige vores tanker om tankerne i stedet for indholdet af tankerne, 
og ved at beskæftige sig med de psykiske processer bag adfærden. 
Det, vi altså også kan kalde for individets overordnede mentale sty-
ringsmekanismer. Hvordan vi tænker, og ikke hvad vi tænker. 

Fordi metoden er en relativt ny psykologisk tilgang, ser vi 
oftere andre retninger og metoder blive brugt i forbindelse med 
behandling af stress. Men den metakognitive metode indeholder 
relevante redskaber til lige præcis stressbehandling. 

Men hvad er stress i det hele taget?

Psykisk mistrivsel

“Stress er blevet den nye folkesygdom.” ”Vi har aldrig været så 
stressede, som vi er nu.” ”Sådan genkender du stress.” 

Det er sætninger, vi er blevet vant til at høre, og det er overskrif-
ter, vi er blevet vant til at se. Hver syvende dansker føler sig stresset2 

2 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Fakta om Arbejdsmiljø og 
Helbred 2018.
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– nogle er sygemeldt i længere perioder og måske endda flere gan-
ge, og andre ligger på vippen og er tæt på en sygemelding. Som 
oftest er følelsen af stress arbejdsrelateret.3 Folk føler sig stres-
sede over et dårligt arbejdsmiljø, at der er konflikter med chefen 
eller internt mellem medarbejderne. Det kan også være mæng-
den af arbejdsopgaver, der hober sig op, efterfulgt af følelsen af 
ikke at slå til. Arbejdsrelateret stress finder vi også hos ledige og 
sygemeldte. Her kan bekymringer om fremtiden fylde så meget, 
at det går ud over ens livskvalitet og ens evne til at kunne hånd-
tere sin situation. Den ikke-arbejdsrelaterede stress kan opstå, 
hvis man gennem længere tid er presset i forhold til områder i sit 
privatliv, det kan være på grund af sygdom, problemer i samlivet, 
eller at ens børn ikke har det godt. Med oplevelsen af stress – hvad 
enten den er arbejdsrelateret eller ej – følger en generel mistriv-
sel, som har betydning for alle aspekter af ens liv. 

Nogen fast definition af, hvad stress er, finder vi imidlertid ikke. 
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside står der blandt andet:

Stress er ikke en sygdom, men en risikofaktor for syg-
dom. Langvarig stress er en tilstand af anspændthed 
og ulyst gennem længere tid, dvs. uger til måneder.4 

Derfor forstår vi ikke nødvendigvis det samme, når vi i private såvel 
som i faglige sammenhænge taler om stress. Og hverken læger, 

3 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Fakta om Arbejdsmiljø og 
Helbred 2018.
4 https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/mental-sundhed/stress-og-
mental-sundhed
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psykologer eller andre behandlere af stress arbejder ud fra én fæl-
les og overordnet konsensus om, hvad stress er. Alligevel vil de fle-
ste behandlere såvel som klienter ikke tøve med at bruge begrebet 
stress, hvis klienten oplever forskellige grader af psykisk mistrivsel. 

Den manglende fælles forståelse betyder, at vi indimellem må 
spørge os selv om, hvorvidt det er samme fænomen, klient og 
behandlere forholder sig til. Det paradoksale er, at vi i Danmark har 
et system, hvor man kan få en henvisning til en psykolog, hvis man 
opfylder nogle bestemte kriterier for psykisk mistrivsel, herunder 
depression og angst. Men stress finder vi ikke på listen. Ikke desto 
mindre betegner mange klienter sig netop som stressede. Det må 
vi som terapeuter og behandlere derfor tage udgangspunkt i. 

I denne bog vil jeg ikke gå i dybden med de eksisterende defini-
tioner af stress, for der er brug for mere forskning på området for 
at kunne nå frem til en mere præcis begrebsafklaring. Forståelsen 
er her, at stress er psykisk mistrivsel, og at klienten selv definerer 
sin tilstand som en stresstilstand.5

Langvarig stress versus akut stress

Kilden til stress kalder vi med et fagudtryk for stressorer.6 Stresso-
rerne kan være enkelte begivenheder, som udløser akut stress, eller 
det kan være vedvarende problematiske forhold, som er årsagen 
til den langvarige stress. For terapeuter er det væsentligt at skelne 

5 Læs mere i Angela Patmores bog The Truth About Stress, 2009.
6 Du kan læse mere om stressorer og kroppens fysiologi i forhold til stress i 
Rasmus Lund-Nielsens bog Tilbage efter stress, 2018.
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mellem akut og langvarig stress. Den akutte stress kan være opstå-
et på grund af perioder med forøget arbejdsmængde og ekstra 
mange arbejdstimer eller akut sygdom i familien. Et ganske almin-
deligt dagligdags liv kan også indimellem presse os, når vi både skal 
nå at arbejde, hente børn i institutioner, tage til tandlægen, ordne 
vaskemaskinen, der lige er gået i stykker, m.m. Indimellem bruger 
vi nogle uhensigtsmæssige strategier til at komme igennem den 
akutte type af stress og de pressede perioder, men fordi det kun er 
for en kortere periode, har det ikke voldsomme konsekvenser for 
os. De fleste af os har prøvet at have mere eller mindre belastende 
perioder i vores liv, hvor det at trække stikket ikke var en mulighed, 
fordi vores livsvilkår krævede, at vi var til stede.

Jeg har mødt mange mennesker, der opfatter en travl eller 
krævende periode som noget, der giver anledning til bekymring, 
og som de derfor reagerer voldsomt på og ikke tror, at de kan 
komme igennem. Travle perioder kan være forbundet med ube-
hag, og vi kan føle os pressede. Men det er en del af livet og er ikke 
patologisk, det vil sige, at det ikke er forhold, som afviger fra det 
normale. De perioder skal vi igennem, og vi skal finde en hensigts-
mæssig måde at tackle dem på og acceptere, at vores liv indimel-
lem vil være mere eller mindre presset. 

Langvarig stress derimod har betydning for vores arbejdsliv, 
familieliv og generelle psykiske velbefindende. Det er den langva-
rige oplevelse af stress, der ender i sygemeldinger og vedvarende 
mistrivsel, hvis ikke personen handler på det. Det er netop for-
hold, som afviger fra det normale, og som ikke bare går over igen. 
Det er her, der er brug for hjælp. Den langvarige stress er ikke nød-
vendigvis kun baseret på én begivenhed eller tilstand, men kan 
også være en samling af begivenheder. Nogle former for stress vil 
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eventuelt lægge sig tættere op ad en angstlidelse eller en depres-
sion, men klienten vil måske beskrive sin tilstand som stress.

Styresystemerne bag adfærden 

Vores liv består altså af utallige komplekse aspekter, der kan gøre 
os sårbare og belaste os. Der er mange forhold, vi ikke kan styre 
eller har indflydelse på. Vi kan ikke kontrollere andre menneskers 
tanker eller følelser, og vi kan heller ikke kontrollere ydre hændel-
ser. Derfor har vi heller ikke altid indflydelse på, hvor meget ydre 
pres vi til tider kan opleve. Forventninger, vi skal leve op til, og 
betingelser, vi skal opfylde. Problemer, vi skal løse, og regler, vi 
skal følge. Alt det kan være med til at oversvømme os. 

Når vi kigger på de mange bøger om stress og på selve behand-
lingen af stress og de gode råd, som florerer derude i offentlighe-
den, ser vi, at rådene ofte kredser om, at man skaber ændringer i 
sin adfærd. Det er råd såsom at gå lange ture i naturen, at undgå 
alkohol, finde alternativer til kaffe, lade være med at tage telefo-
nen, når vi har fri, sørge for at spise sundt osv. Alt sammen fine 
råd, der bunder i sund fornuft.

Problemet med den adfærdsmæssige tilgang kan opstå, når 
de konkrete råd ikke er tilpasset det enkelte menneske. Det er 
langtfra sikkert, at alle får en psykisk fordel ved at gå en tur, hvis 
de, mens de vandrer rundt, tænker over de samme problematik-
ker, som de tænker på, når de sidder hjemme i sofaen. Gåturen i 
sig selv er ikke usund, og kroppen har godt af at røre sig. Men de 
psykiske problemer ændrer sig ikke nødvendigvis. Selvstændige 
erhvervsdrivende, som får at vide, at de ikke skal besvare mails 
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eller telefonopkald om aftenen, kan ende med at blive endnu 
mere stressede, fordi telefonopkaldet eller mailen kan være vig-
tigt for forretningen. Måske vil netop en times arbejde om aftenen 
gøre, at de kan begynde næste dag mindre pressede, end de ellers 
ville have været.

Adfærd er en vigtig dimension at have med, og vi kan indimel-
lem godt som terapeuter hjælpe med at regulere adfærd. Men vi 
skal også grave et par spadestik dybere og kigge på styresyste-
merne, der ligger bag adfærden. For det er med udgangspunkt 
i vores metakognitive styresystemer, at vi vælger adfærden og 
måden, vi gebærder os på. Det kan være, at en klient tager sove-
piller hver aften eller drikker alkohol for at kunne håndtere sin 
stressoplevelse. For klienten fungerer alkoholen som en strategi 
til at kunne falde til ro oven på en presset dag. Overforbruget er 
en stimulans, der får klienten igennem aftenen og natten. Det vil 
sige, at alkoholforbruget er en konsekvens af nogle overbevisnin-
ger, klienten har om, hvad der hjælper og ikke hjælper i situatio-
nen. Eksempelvis en metaoverbevisning om, at klienten selv ingen 
kontrol har over sine negative tanker og dermed er nødt til at ty 
til en substans, der kan reducere tankerne. Derfor anvender klien-
ten alkohol som en fast strategi, og overforbruget eller misbruget 
bliver en manifesteret konsekvens af metaoverbevisningerne. Og 
det er ikke konsekvensen, vi som terapeuter skal begynde med. 
Klientens egentlige problem, som her er oplevelsen af at være 
stresset, bliver løst hurtigere og med vedvarende virkning, hvis 
vi anfægter det, der er årsag til adfærden, frem for at kigge på 
adfærden alene. Når vi forsøger at skabe forandring udelukkende 
via adfærd uden at anfægte de metakognitive processer, er der 
risiko for at ende alene i symptombehandling. Og spørgsmålet 
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er, om en adfærdsændring er nok til at få bugt med følelsen af 
stress, hvis man ikke også kigger på de bagvedliggende psykologi-
ske mekanismer beliggende på et metaniveau. De metakognitive 
overbevisninger synes nemlig at have en væsentlig betydning for 
stressoplevelsen. At vælge den mest hensigtsmæssige adfærd for 
en bestemt person på et givent tidspunkt fordrer altså, at vi først 
kigger på og anfægter de bagvedliggende metakognitioner. 

Det er ikke unormalt for en terapeut at sidde over for en klient, 
som tror, at det er adfærden, han eller hun skal arbejde med. Men 
adfærden er en strategi, og det er styresystemerne bag strategi-
en, vi skal udfordre. 

Så hvordan afhjælper vi stress bedst muligt? 
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OM METAKOGNITIV 
TErApI

Den metakognitive terapi bliver indimellem fejlagtigt citeret for 
at sige, at det for os mennesker handler om ikke at tænke og ikke 
at være kede af det, gruble eller bekymre os. Det er selvfølgelig 
ikke rigtigt. Vi kan ikke lade være med at tænke, og vi kan heller 
ikke bare trykke på en knap og derefter lade være med nogen-
sinde at være kede af det, angste eller bekymre os. Det hører med 
til det at være menneske at have sådanne følelser og tanker. Når 
vores tanker alligevel bliver et problem for os, er det i det øjeblik, 
vi har overdreven opmærksomhed på visse tanker og følelser. Når 
frygten for tanken, følelsen og stressoplevelsen begynder at fylde 
så meget, at det overtager al vores energi og tid. Masser af men-
nesker har negative tanker, men udvikler hverken angstlidelser, 
stress eller depression. Det er altså ikke indholdet af tankerne, 
som er det afgørende for, om man udvikler en psykisk lidelse. Det 
er derimod copingen, altså hvordan vi håndterer de tanker, som 
popper op.7

I den metakognitive tilgang interesserer vi os for, hvordan 
mennesket kan lære at forbedre evnen til at styre højere kognitive 
processer. “The best way to regulate your mind is with your mind,” 

7 Wells, 1997, kap. 1; Wells, 2009, kap. 1.
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har Adrian Wells, ophavsmanden til den metakognitive metode, 
sagt.8 Wells, psykolog og professor ved University of Manchester, 
fandt via observationer og undersøgelser ud af, at ved behandling 
af lidelser som generaliseret angst, social angst, PTSD, OCD og 
depression opnår man hurtigere resultater, hvis man i stedet for 
at fokusere på indholdet af klientens tanker fokuserer på, hvordan 
klienten håndterer tankerne.9

I den metakognitive terapi fokuserer terapeuten derfor ikke på 
indholdet af tankerne, men på det metakognitive niveau, altså på 
hvordan vi tænker og ikke hvad. Indholdet i tankerne kan vi ikke 
selv styre, men vi kan blive bedre til at kontrollere vores tankepro-
cesser, herunder bekymringer og grublerier, og hvad vi gør med 
tankerne. Derfor kan klienten i princippet tænke, hvad han eller 
hun vil. Det vigtige er, hvordan klienten opfatter sin egen psykiske 
coping. “Kan jeg håndtere det, der sker, og mine egne tanker?” 
Med andre ord har vedkommende en metakognitiv bevidsthed 
om, at det, der sker i hans hoved, blot er nogle tanker, som han 
kan vælge at forholde sig til eller tage afstand fra.

Metakognitiv terapi kaldes for en transdiagnostisk behand-
lingsmetode, hvilket betyder, at den kan anvendes i forbindelse 
med mange forskellige psykiske problematikker – også i forhold til 
stress. Wells’ bog Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression 
fra 2009 kan betragtes som grundbogen inden for metakognitiv 
terapi og indeholder en grundig indføring i teorien såvel som cases, 
der viser, hvordan metoden bruges i praksis. Den er udgangspunk-
tet for alt arbejde med den metakognitive terapiform. 

8 Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester 2014-2015, egen oversættelse.
9 Wells, 1997, 2009.
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Metakognitioner 

Udgangspunktet for den metakognitive terapi er metakognitio-
ner.10  Metakognitionerne er vores overbevisninger eller antagel-
ser om, hvordan vores tanker, følelser og andre kognitive proces-
ser fungerer, og hvad deres funktion er for os.

Spoler vi tiden længere tilbage til før Adrian Wells’ undersøgel-
ser, dukker professor John Flavell fra Stanford University op. Han 
skrev allerede i 1979 om begrebet “metakognition”.11

Her opdeler han metakognition i to overordnede kategorier: 
metakognitiv viden og metakognitiv erfaring eller regulering. Den 
metakognitive viden er bevidstheden om egen kognition, og den 
metakognitive regulering er evnen til at kontrollere og fordele 
sine egne ressourcer på en hensigtsmæssig måde. Flavell bruger 
selv eksemplet om skolepigen, der har en matematisk viden og en 
viden om at stave, og som baseret på den viden, hun har erhver-
vet, opfatter sig selv som bedre til matematik end til at stave. Det 
er hendes metakognitive viden. Den metakognitive erfaring og 
regulering vil så være pigens bevidsthed om, at hun derfor skal 
bruge mere tid på at skrive et stykke tekst end på at lave en mate-
matikopgave, alt afhængigt af hvor pigen befinder sig henne i sin 
udvikling, og hvilke fremskridt hun gør på et bestemt område. 
Den metakognitive viden hos en person bevæger sig så at sige ind 
i den bevidste fase, hvor personen via sin metakognitive erfaring 
handler på en bestemt måde. 

Inden for den metakognitive terapi taler vi om metakognitio-

10 Wells, 2009, s. 15-16.
11  Flavell, 1979, s. 906-911.



– 32 –

Kapitel 2 – Om metakognitiv terapi

ner som tanker om vores tanker. Nuancerer vi begrebet i forhold 
til Flavells forståelse af metakognitioner, betyder det altså, at kli-
enten efterhånden oparbejder en metakognitiv viden, det vil sige 
en viden om sine tankers tanker, samt begynder at regulere sine 
tankeprocesser og adfærd på den mest hensigtsmæssige måde 
ud fra den viden.

Metakognitioner handler altså blandt andet om at være i stand 
til at udvælge de mest hensigtsmæssige strategier. Klienterne 
skal i sidste ende selv kunne evaluere deres processer og strate-
gier og vælge nogle nye, hvis de gamle ikke fungerer. Metakog-
nitiv bevidsthed omfatter blandt andet på den ene side evnen til 
at kunne distancere sig fra sine tanker og være i stand til at sige: 
Jeg har tanker, jeg er ikke mine tanker. Og på den anden side er 
det en forståelse af, hvordan man selv reagerer på alle tanker og 
følelser, og hvad man stiller op med sine tanker og følelser, det 
vil sige: Hvilke strategier er jeg i besiddelse af, og hvilke skal jeg 
bruge lige nu? Hvis en klient for eksempel får spørgsmålet “Hvad 
tror du, at din mistrivsel skyldes?” og derefter svarer “Det har intet 
med mig at gøre. Det er kun arbejdspladsen, der er forkert på den. 
Det er min chef, der er skyld i, at jeg har det dårligt”, kunne det 
tyde på en svagere metakognitiv bevidsthed, hvor klienten tror, at 
mistrivslen udelukkende skyldes ydre forhold. 

Vigtige begreber

Inden for den metakognitive terapi findes der nogle begreber, som 
er helt essentielle for arbejdet med metoden. Det er grundpillerne 
i tilgangen og består af blandt andet disse begreber: CAS, trigger, 
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negative og positive metakognitioner og detached mindfulness.

CAS
Oplevelsen af psykisk mistrivsel er forårsaget og vedligeholdt af 
en vedvarende kognitiv strategi, nemlig overdrevent fokus på 
nogle specifikke tankeprocesser såsom: 

• bekymringer
• grublerier, spekulationer, ruminering
• trusselsmonitorering 
• selvfokusering
• andre copingstrategier, der forværrer situationen, 

såsom tankeundertrykkelse og tanke-, følelses- og 
adfærdsmæssig undgåelse.

Strategien kaldes for CAS og er en forkortelse af cognitive atten-
tional syndrome, på dansk kognitivt opmærksomhedssyndrom.12 

 
Begrebet CAS er centralt inden for den metakognitive terapi og 
henviser til en tendens til vedvarende og rigid respons på den 
første tanke eller det første mentale billede, der popper op i ens 
hoved i en kritisk situation. Altså et overdrevent indre fokus på 
nogle bestemte tankeprocesser. Bekymringer og grublerier er 
typisk kendetegnet ved en cirkulær tænkning, det vil sige, at de 
samme tanker kører i ring, uden at man kommer frem til et til-
fredsstillende svar. Alle mennesker har bekymringer, alle menne-
sker grubler en gang imellem, er på vagt over for trusler og tjek-

12 Papageorgiou; Wells (red.), 2004, s. 260; Wells, 2009, s. 11-15.
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ker, om vi har symptomer på noget, vi er bange for. Nøgleordet er 
her “den overdrevne opmærksomhed”. Det er ikke selve bekym-
ringerne, der er problemet. Det er den overdrevne opmærksom-
hed på bekymringer, grublerier osv. Det handler ikke om, at vi ikke 
skal tænke eller aldrig må bekymre os. For det vil vi ikke kunne 
holde op med. Det er dermed ikke de uhensigtsmæssige tanker, 
vi skal omstrukturere. Det handler om de overbevisninger, som 
personen har om disse tankeprocesser. For eksempel at de ikke 
kan stoppes, eller at det er vigtigt at bekymre sig for at finde en 
løsning eller være forberedt på en kommende angstfremkaldende 
situation. Det er de uhensigtsmæssige overbevisninger om vores 
tanker, vi skal omstrukturere. Det er en væsentlig forskel, som 
terapeuten skal være opmærksom på. 

Forestil dig, at en klient har et problem 1 og et problem 2.13 
Problem 1 er for eksempel en konflikt, som klienten har med en 
kollega. Samlet set varer konflikterne i gennemsnit 10 minutter 
om dagen, hvor klienten bliver nødt til at samarbejde med sin kol-
lega. Det vil sige, at den reelle konflikt fylder omkring 50 minut-
ter om ugen – nogle gange lidt mere, andre gange lidt mindre. 
Problem 2 er den tid, klienten bruger på at tænke over problemet. 
Og det fylder langt mere end de ugentlige 50 minutter. Klienten 
tænker på konflikterne en stor del af tiden på arbejdspladsen og 
tager alle problemerne med sig hjem og tænker videre derhjem-
me. Også selvom arbejdsdagen for længe siden er afsluttet, og kli-
enten i princippet ikke behøver at beskæftige sig med kollegaen 
før næste dag på arbejdet. Alligevel fylder tankerne om konflikten 

13 Problem 1 og problem 2 er ikke en del af Adrian Wells’ eksplicitte teori, men 
en udledning heraf.
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langt mere end selve konflikten. Tankerne optager måske klienten 
30 timer om ugen. Nogle gange endnu mere. Problem 1 er altså 
det reelle problem, og problem 2 er alle tankerne om det. Det vil 
sige, at problem 2 er CAS. Det er det overdrevne indre fokus. Det 
er altså i problem 2, vi finder den psykiske mistrivsel. 

Figur 1: Problem 1 og 2
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Når den overdrevne opmærksomhed på de negative tanker fyl-
der så meget, sker der typisk det, at man aldrig når hen til at løse 
problem 1. Sandsynligheden for, at vi får løst et konkret problem 
og forholder os løsningsorienteret, er meget lille, når problem 
2 fylder så meget. Derfor vil terapeuten i den metakognitive 
terapi hurtigst muligt forsøge at reducere tiden, klienten bruger 
i problem 2. Det vil sige at reducere eller at fjerne CAS. Først når 
CAS, det vil sige problem 2, er reduceret, kan klienten begynde 
at forholde sig til det helt konkrete problem med kollegaen og 
finde en løsning. Det kan ofte være relevant at stille spørgsmå-
let, om der er et reelt problem 1. Det vil der indimellem være, og 
det skal der handles på. Andre gange vil reduceringen af problem 
2 betyde, at problem 1 også forsvinder eller mister sin betydning. 
Hvis klienten ikke tænker på kollegaen andet end de 10 minut-
ter dagligt, han eller hun i kraft af sit arbejde bliver nødt til at 
forholde sig til sin kollega, er der så overhovedet et problem 1 
længere? Det er ikke sikkert, for klienten tænker ikke længere 
over vedkommende derhjemme eller for så vidt på andre tids-
punkter i løbet af arbejdsdagen. Og de få gange klienten bliver 
nødt til at forholde sig til kollegaen, er det noget, han eller hun 
godt kan overkomme. Hvis der omvendt stadig er et problem 1, 
kan klienten nu begynde at handle anderledes på det i stedet for 
at overtænke. Når først man har reduceret CAS, så der ikke læn-
gere er et problem 2, vil klienten selv kunne tænke sig frem til en 
løsning, hvis der findes en løsning. Og omvendt, hvad nytter det 
for klienten hele tiden at tænke på noget, der ikke kan ændres, 
og som altid vil forblive, som det er, og hvor der ikke findes en 
løsning? Det er som udgangspunkt antagelsen i den metakogni-
tive tilgang. Det er derfor, man som det første vil anfægte pro-
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blem 2 i den metakognitive terapi. 
Det er klart, at vi mennesker reagerer på dårlige arbejdsfor-

hold og konflikter med kollegaerne. Men hvis folk reagerer med 
CAS, altså overtænkning, ender overtænkningen med at blive et 
endnu større problem end konflikterne i sig selv. Det er i virkelig-
heden der, stressen ligger. Folk med længerevarende stress vil 
derfor altid have et problem 2. Hvis ikke de har et problem 2, er 
spørgsmålet, om de overhovedet har behov for terapi. I de fleste 
tilfælde vil folk, der har et problem 1, og som udelukkende for-
holder sig konkret og løsningsorienteret til problemet, i højere 
grad have behov for rådgivning eller sparring og ikke terapi. Det 
kan være i forhold til, om de kan komme ud af deres kontrakt 
med arbejdspladsen, eller om de skal klage over bestemte for-
hold vedrørende chefen. Det kan også være et stressende ven-
skab, som en person vil afslutte, og som derfor mest har brug for 
støtte fra andre. I sådanne tilfælde vil personen som regel ikke 
have brug for terapi, for han eller hun vil gå i gang med at løse 
problem 1 med det samme, det vil sige finde et andet arbejde, 
klage, tale med sine venner m.m. De vil handle på det. 

Triggere
En trigger er den første tanke eller det første mentale billede, 
der popper op i ens hoved i en given situation, det vil sige en trig-
gerkognition, som personen kan respondere på med CAS.14 I 
modsætning til for eksempel kognitiv terapi er en trigger ud fra 
denne forståelse udelukkende en tanke eller et mentalt bilede. 
En fyringsseddel eller en dårlig chef er ikke triggere, men deri-

14 Wells, 2009, s. 200.
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mod det, jeg kalder for triggerevents, altså det, der kommer før 
triggere. Det er den kognitive tolkning af situationen, der udgør 
triggeren. For eksempel “Åh nej, jeg finder aldrig et nyt arbejde” 
eller et mentalt billede af en selv, der er ved at pakke sine ting 
fra kontoret. Alle mennesker har triggertanker, men ikke nød-
vendigvis på de samme ting. Og heller ikke alle mennesker vil 
respondere med CAS på deres triggertanker. 

Forestil dig, at du sidder over for tre forskellige personer  
– person A, person B og person C. Alle tre har problemer og sam-
arbejdsvanskeligheder med deres arbejdsgiver. Telefonen ringer, 
og det er chefen. Ingen af personerne kan tage telefonen, det 
øjeblik den ringer. De bliver nødt til at lade den ringe og vende 
tilbage senere. Person A registrerer, at telefonen ringer, og at det 
er chefen. Han ved, at han ikke kan tage telefonen, og fortsætter 
det, han er i gang med, uden at tænke mere over opkaldet. Per-
son B tænker med det samme: “Åh nej, det er min chef. Nu har jeg 
nok gjort et eller andet forkert.” Han skubber imidlertid tanken 
væk igen og tænker ikke mere over det. Person C tænker også: 
“Åh nej, det er min chef. Gad vide, hvad jeg har gjort forkert?” 
Resten af dagen tænker han over, hvor han måske har begået en 
fejl, om aftenen kan han ikke koncentrere sig om andet end sine 
bekymringer om, hvad chefen mon ville. Og næste morgen går 
han nervøs på arbejde, fordi tvivlen stadig sidder i ham. Person A 
har ingen triggertanke forbundet med telefonopkaldet. Person B 
og C har begge triggertanken, at de har gjort noget forkert, men 
kun person C responderer med overtænkning som for eksempel 
bekymringer og grublerier på den. Triggertanken i sig selv bety-
der ikke noget. Det er responsen på tanken, der er afgørende. 

Triggeren er dermed aldrig en fysisk ting. Det er altså ikke 
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den ringende telefon, som er triggeren, ej heller chefen. Det er 
derimod tanken eller billedet, der popper op, da telefonen rin-
ger, som er triggeren. Og det er triggere, der besvares med CAS 
af den person, som har udviklet denne vedvarende responsstra-
tegi. Det handler derfor om personens tolkning af den ringende 
telefon samt respons på denne tolkning, og ikke telefonopkaldet 
i sig selv. 

NegATiVe og PoSiTiVe MeTAkogNiTioNer
Så hvad er det, der afgør, hvordan folk responderer på deres trig-
gertanker? Og hvad er det, der gør, at nogle mennesker respon-
derer med CAS på deres triggertanker, mens andre ikke gør? Det 
afhænger af vores metakognitioner, altså overbevisningerne om 
vores tankeprocesser. Metakognitioner kaldes også for metakog-
nitive overbevisninger eller metaantagelser.15

Metakognitioner er determinerende for, hvordan individet 
håndterer eller coper med triggertanken. Hvis klienten har en 
metaantagelse om, at angsten forhindrer ham i at gå på arbejde, 
vil han handle ud fra denne overbevisning og ikke tage på arbejde. 
Derfor skal terapeuten finde ud af, hvilke metakognitioner klien-
ten har, så man kan begynde arbejdet med at anfægte dem. 

Metakognitionerne bliver delt op i henholdsvis negative og 
positive. 

De negative metakognitioner er: 

15 Wells, 2009, s. 15-16.
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Type 1 – metaantagelser om tankernes ukontrollerbarhed

• Klienten har en antagelse om, at tankeprocesserne 
(for eksempel bekymringer og grublerier) ikke kan 
kontrolleres, og at tankerne derfor vil buldre derudad, 
uden at man kan gøre noget ved det.

Type 2 – metaantagelser om tankernes eller følelsernes farlighed 
og skadelighed

• Klienten tror, at tankerne og de følelsesmæssige til-
stande er skadelige, og at det på en eller anden måde 
er farligt at bekymre sig eller gruble så meget. 

• Klienten smelter sammen med nogle bestemte tanker 
(tankefusioner) på en måde, så klienten tror, at tan-
kerne er determinerende for hans eller hendes valg af 
adfærd eller rettere sagt manglende valgmuligheder. 

De positive metakognitioner er: 

• Klientens metaantagelser om, at bekymringerne, grub-
lerierne, trusselsmonitoreringen, selvfokuseringen eller 
andre CAS-relaterede strategier har en bestemt funk-
tion eller en særlig nytteværdi. At hvis man eksempelvis 
bare bliver ved med at analysere sin situation, vil man 
til sidst forstå den og finde en løsning eller et svar, eller 
hvis man bekymrer sig nok om en fremtidig situation og 
mentalt gennemgår alle mulige hypotetiske scenarier, 
vil man være forberedt på den kommende situation. 



– 41 –

Kapitel 2 – Om metakognitiv terapi

Person C fra telefoneksemplet har en metakognitiv overbevisning 
om, at han ikke kan kontrollere sine tankeprocesser, det vil sige en 
såkaldt negativ metaantagelse om tankeprocessernes ukontrol-
lerbarhed. Tankerne får som en logisk konsekvens heraf lov til at 
løbe løbsk og fylde hele hans dag og det meste af natten såvel som 
næste morgen, selvom han godt kan mærke, at han får det skidt, 
når han tænker på det. Samtidig prøver han også at forberede sig 
på, hvad han skal sige til chefen næste dag, og han prøver at ana-
lysere de seneste dages begivenheder på arbejdet – selvom han i 
virkeligheden ikke ved, hvad telefonopkaldet handlede om. Det 
er hans positive metaantagelse om vigtigheden af at analysere en 
situation eller tankemæssigt at gennemgå alle mulige scenarier.

Terapeuten vil oftest begynde et forløb med at forholde sig til 
de negative metakognitioner omkring tankeprocessernes ukon-
trollerbarhed. For så længe folk har en stærk overbevisning om, 
at de intet kan stille op med tankerne, er det svært at forestille 
sig, at man kan komme videre i terapien. Der kan indimellem være 
undtagelser. Det kan du læse mere om i bogens fem forskellige 
eksempler.

Det er for terapeuten væsentligt at få klienten til at forstå for-
skellen på tanker og tankeprocesser. Den ringende telefon er igen 
et godt eksempel. Ingen af de tre personer, A, B eller C, har indfly-
delse på, om telefonen ringer, ligesom de heller ikke har indflydel-
se på indholdet af deres tanker, hvad enten det er en triggertanke 
eller efterfølgende tanker. Men de har selv indflydelse på, om de 
vælger at tage telefonen, slukker for den, skruer ned for lyden 
eller lægger den væk. På samme måde har de også indflydelse på, 
hvad de gør med deres tanker. Om de vælger at dvæle overdre-
vent ved dem og grubler og bekymrer sig, eller om de vælger blot 
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at registrere dem. Ligesom person A nøjes med at registrere, at 
telefonen ringer. 

Metakognitiv bevidsthed – eller tænkningen om tænknin-
gen – henviser kort opsummeret til individets viden om, hvordan 
egne kognitive processer fungerer, hvordan man regulerer egne 
tankeprocesser, hvordan man kan vælge en strategi, hvordan og 
hvornår strategierne fungerer osv. Det er essentielt i metakognitiv 
terapi at styrke klientens metakognitive bevidsthed, da vedkom-
mende på den måde bliver selvhjulpen.16

DeTACheD MiNDfuLNeSS 
Et helt centralt element inden for metakognitiv terapi er detached 
mindfulness, ikke at forveksle med andre anvendelser af begrebet 
mindfulness.17

Detached mindfulness er en tilstand af passivitet over for sine 
tanker, hvor man blot registrerer, at tankerne er der. Præcis hvor 
mange tanker vi har i løbet af en dag, kan vi ikke med sikkerhed 
sige. Nogle psykologer regner indimellem med tallet 70.000. Jeg 
spørger ofte min klienter, hvor mange af deres tanker de kan huske. 

– Kan du huske alle de tanker, du havde i går? 
– Nej, det kan jeg ikke, svarer klienten.
– Hvad så med alle de tanker, du havde i morges. Kan du huske 

dem alle? 
– Nej, det kan jeg heller ikke. 
– Og alle de tanker, du havde for en time siden, kan du huske 

16 Flavell, 1979, s. 906-911; se også Wells, 1997, s. 272, vedrørende metakognitiv 
bevidsthed.
17 Wells, 2009, kap. 5.
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samtlige af dem? 
– Nej, jeg kan nok ikke huske dem alle. 
Dernæst spørger jeg dem om, hvad de aktivt gjorde for at 

glemme alle de mange tanker.
– Ingenting, svarer de som oftest. 
– Det vil sige, at du ingenting gør, og alligevel forsvinder tan-

kerne? 
– Ja.
– Hvad gør du så i forhold til alle de tanker, som du husker? 
– Jeg tænker måske mere over dem. 
– Så er det rigtigt forstået, at der var nogle tanker, som du gav 

mere opmærksomhed end andre?
– Ja, det er rigtigt. 
– Og at de tanker fra i går, som du ikke kan huske, er, fordi du 

ikke gav dem nogen form for opmærksomhed? 
– Ja, det er nok rigtigt. 
Herefter fortæller jeg klienten, at den tilstand, hvor man net-

op ikke giver sine tanker nogen form for opmærksomhed, kaldes 
for detached mindfulness, altså tilstanden, hvor de blot registre-
rer, at tankerne er der, men ikke tænker mere over dem. Derfor 
forsvinder tankerne af sig selv. Tankerne kommer og går. Det er 
deres natur. Det samme gælder følelser. Ved at tale med klienten 
om deres 70.000 tanker, og hvorfor de kan huske nogle, men ikke 
andre, begynder de at forstå, hvad tilstanden detached mindful-
ness er.18

Og det er netop et væsentligt begreb at forstå, for detached 
mindfulness er den tilstand, klienten skal lære at udvide til også at 

18 Wells, 2009, s. 71-78; Fisher; Wells (red.), 2016, s. 305-307.
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gælde de negative tanker for at reducere CAS. Det vil sige, at kli-
enten ingenting gør, og alligevel – eller netop derfor – forsvinder 
tankerne. 

Hvis vi for eksempel stillede person C fra telefoneksemplet 
følgende spørgsmål – “Hvordan tror du, at dit liv ville være, hvis 
du kunne nøjes med blot at registrere, at din chef ringer, i stedet 
for at tænke på det resten af dagen og dagen efter med?” – er 
svaret simpelt. Person C ville have en langt bedre tilværelse, hvis 
et opkald fra chefen ikke blev fulgt af flere timers grublerier og 
bekymringer, men eventuelt af konkret handling eller en anden 
strategi. Målet er derfor at nå til en tilstand af detached mindful-
ness på de områder, hvor en klient før responderede med over-
tænkning. 

Det er væsentligt for klienten at forstå, at vi alle sammen ken-
der til at være i detached mindfulness, og at vi ofte befinder os i 
tilstanden. Det er derfor også en tilstand, klienten allerede ken-
der til, og en strategi, klienten også anvender. Målet er, at vi skal 
begynde at generalisere tilstanden til også at gælde andre tanker, 
det vil sige alle de tanker, som klienten betragter som kritiske eller 
negative, eller som hindrer klienten i at handle. Evnen til at være 
detached mindful skal derfor dyrkes og styrkes, blandt andet gen-
nem øvelser.

Person A og B fra telefoneksemplet er netop i detached mind-
fulness-tilstanden. Begge registrerer de deres tanker, hvad enten 
det er en neutral tanke eller en triggertanke, og gør derefter ikke 
mere ved tanken. Detached mindfulness er derfor alternativet til 
CAS. Og målet er at være i detached mindfulness-tilstanden i ste-
det for i CAS. 
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Coping

Når vi over tid lærer klienterne ikke at respondere med over-
tænkning på deres triggere, men tværtimod lærer dem at for-
holde sig passive i forhold til dem eller reducere den tid, de giver 
deres bekymringer eller grublerier, ved at være opmærksomme 
på andre ting, sker der ofte det, at tankerne selv ændrer kogni-
tivt indhold efter en vis periode. Og selv hvis tankerne ikke ændrer 
karakter, kan vi stille spørgsmålet, hvor stort et problem de udgør, 
hvis det ikke er noget, der fylder mere i en persons liv end eksem-
pelvis tre minutter om dagen. Til tider spørger jeg mine klienter: 
“Hvor problematisk er en tanke, som du har glemt?”

Målet er at reducere overtænkningen, altså grublerierne (rumi-
nering) og bekymringerne.

Det handler om responsen, ikke indholdet

De mentale processer, og hvad klienten stiller op med tankerne 
eller følelserne, danner altså grundlaget for psykisk mistrivsel. Det 
er en anderledes forståelse af, hvad der skaber psykisk mistrivsel, 
i forhold til mange andre terapiformer, hvor man tillægger indhol-
det af tankerne og følelser en stor betydning for individets trivsel. 

Ofte opstår der misforståelser omkring forskellen på den kog-
nitive og den metakognitive tilgang, og det er også nærliggende 
at komme til at blande dem sammen. For inden for den kognitive 
metode taler man også om tanker og overbevisninger. Men hvor 
den kognitive metode handler om at omstrukturere indholdet 
af såkaldte uhensigtsmæssige tanker, vil behandleren inden for 
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den metakognitive metode ikke beskæftige sig med indholdet af 
tankerne, men derimod med vores overbevisninger om tankerne. 
Den metakognitive terapeut vil ikke som den kognitive terapeut 
gå i gang med at undersøge, hvorvidt indholdet af klientens tan-
ker er sande, og vil derfor ikke foretage et virkelighedstjek af, om 
chefen har ret i sine anklager om, at klienten virkelig er uduelig til 
sit arbejde – for nu at sætte det på spidsen. Vi er ikke optagede af 
den type virkelighedstjek. Den metakognitive terapeut vil derfor 
heller ikke forsøge at ændre klientens overbevisninger fra uhen-
sigtsmæssige til hensigtsmæssige, for indholdet og herunder 
sandhedsværdien af tankerne er som udgangspunkt irrelevant. 
Det er det ikke for den kognitive terapeut. 

Det kan godt være, at det kan lade sig gøre at ændre uhen-
sigtsmæssige overbevisninger til mere hensigtsmæssige, og det 
kan i visse tilfælde også være relevant for klienten med en kogni-
tiv tilgang, hvis det er den metode, som hjælper klienten bedst. 
Men for den metakognitive terapeut er det derimod den over-
drevne opmærksomhed på de mange grublerier og bekymringer, 
vi skal hjælpe klienten med at reducere. Klienten skal lære at for-
holde sig til sine tanker ud fra et metaniveau, hvor de metakogni-
tive styringsmekanismer findes. Jeg bruger til tider udtrykket ”at 
blive herre i eget hoved”. Og ja, det er bestemt muligt, hvis man 
har kontrol over styringsmekanismerne. Adrian Wells har engang 
opsummeret essensen af tilgangen sådan: “Bare fordi du har en 
overbevisning, behøver du ikke at tænke på den hele tiden.”19 
 

19 Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015, egen oversættelse.
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TErApEuTENS 
ArBEJdE MEd 
METOdEN

Det gælder for ethvert terapiforløb, at klienten selv skal være 
motiveret for at skabe forandring, ellers er chancerne for, at klien-
ten kommer til at opleve reelle ændringer i sin tilværelse, meget 
små, og terapeuten kan ikke skabe forandring alene. Det er først, 
i det øjeblik en klient lukker døren og forlader min praksis, at det 
egentlige arbejde begynder. Derfor giver jeg altid klienter hjem-
mearbejde for. Det er ikke de 45 minutter, de sidder i en konsulta-
tion hos mig, som skaber forandring i deres liv. 

På et tidspunkt var jeg på et kursus for psykologer og læger. 
Facilitatoren af kurset bad os om at diskutere nogle cases og finde 
frem til, hvilken behandling forskellige klienter havde behov for. 
En af de fiktive cases, vi skulle arbejde med, handlede om en nyligt 
pensioneret mand. Han var gift, havde voksne børn og børnebørn. 
Efter et travlt arbejdsliv som direktør, hvoraf mange af hans vågne 
timer blev brugt på arbejdspladsen og på udlandsrejser, havde han 
svært ved at vænne sig til sin nye, stille pensionisttilværelse. Det 
første år brugte han udelukkende på at forsøge at tilpasse sig – et 
ikke helt nemt job for en mand, der tidligere altid var på farten, og 
som var vant til at føle sig uundværlig på sin arbejdsplads. Efter 
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det første famlende år nåede han til et punkt, hvor han endelig var 
tilfreds. Men det var hustruen og børnene ikke. For han både røg, 
spillede for meget golf med vennerne og drak for meget. Og det 
brød familien sig ikke om. Fordi han havde været så meget væk 
hjemmefra, havde familien ikke før lagt mærke til de vaner, han 
gennem årene havde tillagt sig. Nu, hvor han gik hjemme hver 
dag, blev det tydeligt for dem, hvor usundt han rent faktisk leve-
de. Familien opfordrede ham til at gå til psykolog for at komme de 
dårlige vaner til livs. De mente, at hans usunde livsførelse gik ud 
over hans livskvalitet.

Opgaven for os kursister blev herefter at komme med vores 
bud på, hvordan den pensionerede direktør blev hjulpet bedst 
videre. Samtlige af de fagfolk, jeg var i gruppe med, mente, at 
han skulle motiveres til at holde op med at ryge og drikke, og det 
var vigtigt at finde frem til, hvad der kunne motivere ham. Mine 
tanker gik i en lidt anden retning. Det er ikke, fordi det hverken 
er sundt eller livsforlængende at ryge og drikke, men vi må som 
minimum spørge manden selv om, hvad han ønsker. Vi ved ikke, 
hvad han betragter som livskvalitet, og om han overhovedet har 
et problem med sin livsførelse. Det vil sige, at vi skal sikre os, at 
han selv er motiveret for en forandring. Er han ikke det, er der 
stor sandsynlighed for, at vi ikke kan få ham til at skabe varige 
ændringer. 

Vi skal som terapeuter være forsigtige med at pådutte andre 
det, vi selv forstår som livskvalitet, og det, vi selv forstår som 
“sandheden”, hvor vi kommer til at afvise individets eget valg og 
egen selvforståelse. Menneskets egen motivation til forandring er 
derfor essentiel, når vi sidder over for en klient. Og vi skal altid 
sørge for at spørge klienten om, hvad han eller hun selv ønsker at 
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få ud af et terapeutisk forløb. Mine første spørgsmål til klienten vil 
derfor altid være: 

“Hvad er dit mål, når du går ud ad døren efter den sidste ses-
sion? Hvad ønsker du at få ud af forløbet?”

På den måde har jeg allerede der et pejlemærke at styre efter. 
Måske ønsker klienten også at få hjælp til noget helt andet, end 
jeg ville have troet. Vi kan ikke gå ud fra, at klienterne har de sam-
me værdier eller de samme ønsker til livet, som vi selv har.

Terapeutens metaniveau

En teori vil altid interessere sig for nogle forhold og ikke for 
andre. Den metakognitive terapi interesserer sig udelukkende 
for kognitive processer, herunder den metakognitive processe-
ring, hvor andre psykologiske retninger kan have andre aspekter 
i fokus som for eksempel tidligere oplevelser, følelsesmæssige 
reaktioner, værdier, tankernes konkrete indhold, relationer osv. 
Det betyder ikke, at for eksempel barndommen, følelser, livs-
værdier eller relationer ikke spiller en vigtig rolle. Denne speci-
fikke teori beskæftiger sig bare ikke med sådanne forhold. Det 
er det, der gør den metakognitive metode unik. Terapeuten skal 
kunne hæve sig op på et metaniveau, fordi det er der, metoden 
befinder sig. 

Terapeuten skal være på metaniveauet. Klienten derimod 
befinder sig typisk på objektniveauet og taler til terapeuten ud 
fra CAS, altså ud fra de konkrete bekymringer, grublerier osv. 
Når man arbejder metakognitivt, skal terapeuten forblive på det 
metakognitive niveau og ikke lade sig friste til at hoppe ned på 
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klientens CAS-niveau. Terapeuten skal sørge for både på kort og 
på langt sigt at trække klienten op på metaplanet, hvor de meta-
kognitive styresystemer findes.20

Figur 2: Terapeutens metaniveau og klientens objektniveau 

(Linda Burlan Sørensen, 2016)

20 Frit efter Papageorgiou; Wells (red.), 2004, s. 260-261.
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Vær bevidst om en metodes begrænsninger

Enhver metode har sine begrænsninger og sine forcer. Psykiate-
ren Irvin Yalom har for eksempel udtalt om sit eget psykoanaly-
tiske forløb: 

“Jeg begyndte selv med en langvarig, klassisk psykoanalyse: 
fire gange om ugen i tre år. At gå i psykoanalyse var noget, som 
var indforstået dengang. Stort set alle dem, som ønskede at 
blive terapeuter, gjorde det. Det blev til rigtig mange timer og 
rigtig mange penge, men alle de kloge fortolkninger kom aldrig 
til at betyde noget for mig.”21

Selv en anerkendt psykiater ser begrænsningerne inden for 
den skole, han selv tilhører. Terapeuten skal altså kunne arbejde 
inden for den valgte teori, men samtidig også vedkende sig meto-
dens begrænsninger. Det er en form for dobbelt metaniveau 
– først den metakognitive metodes eget metaniveau og deref-
ter niveauet over, hvor terapeuten tager stilling til metodens 
anvendelse. En vigtig del af det at arbejde professionelt med en 
metode og inden for en bestemt teori er også, at terapeuten hele 
tiden holder sig opdateret med ny viden – også viden, der ligger 
uden for teorien. Det skal terapeuten gøre af to årsager. For det 
første fordi det er nødvendigt at kende til udviklingen inden for 
sit fag, det vil sige også inden for andre teoretiske retninger. At 
kunne tage stilling til en metode og teori ud fra kvalificeret viden 
gør kun terapeuten bedre. For det andet fordi man skal undgå 
enhver form for lukken sig om sig selv og tro på, at metoden, 
man arbejder ud fra, er ufejlbarlig. Enhver teori har mangler. Og 

21 Allouche; Schøneberg, 2018, s. 11.
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terapeuten skal bevare sin kritiske sans og være bevidst om de 
mangler. 

er en terapeutisk alliance nødvendig?

Terapeuter, der begynder at arbejde med den metakognitive meto-
de, vil opleve en række typiske udfordringer. Mange terapeuter er 
skolet til at bruge en del tid på at lære klienten at kende for at få 
etableret en terapeutisk alliance. “Forskningen siger, at den tera-
peutiske relation er den vigtigste. Og jeg bliver da nødt til at lære 
vedkommende at kende for at kunne hjælpe,” er en indvending, jeg 
ofte hører, når jeg underviser fagpersoner i metakognitiv terapi. 
“Det er ikke nødvendigt,” plejer jeg at svare dem. Der kan være til-
fælde, hvor terapeuten er forpligtet til at notere personlige infor-
mationer om klienten i kraft af sit arbejde som for eksempel syge-
plejerske, psykolog eller psykiater, men så snart det metakognitive 
arbejde begynder, er det ikke længere nødvendigt. Heller ikke alle 
klienter ønsker at dele så mange informationer om sig selv med en 
terapeut, og derfor kan det også være et misforstået hensyn fra 
terapeutens side at forsøge at skabe en alt for personlig relation. 
Afsløring af intime detaljer er ikke nødvendigvis det samme som at 
skabe en god og tryg relation. Tværtimod skaber det et uligevæg-
tigt forhold, hvor terapeuten har kendskab til mange personlige 
informationer om klienten, og klienten intet ved om terapeuten. Et 
klient-terapeut-forhold er et asymmetrisk forhold fra begyndelsen, 
og derfor er der ingen grund til at skabe endnu mere uligevægt. 

Om terapeuten vil bruge en masse tid på at lære klienten ind-
gående at kende, må altid være op til terapeuten selv. Men det er 
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relevant at spørge sig selv, hvorvidt ens formål som terapeut er: 

1. At lære klienten bedre at kende
2. At få klienten hurtigst muligt ud af den psykiske 

mistrivsel. 

Vi skal ikke skabe en dårlig relation til klienten, det er klart. Men 
en god relation er mere end selve det at bruge uforholdsmæssig 
lang tid på at tale om klientens fortid og barndom eller på at lade 
klienten snakke om alt muligt, som klienten selv tror er relevant. 
Selv bruger jeg stort set ingen tid på det. 

Indimellem kan der være konkrete informationer, terapeuten 
kan bruge i en aktuel kontekst. Det kan være en klient, der føler 
sig frosset ud på sin arbejdsplads og derfor er begyndt at opføre 
sig mere asocialt. Den metakognitive terapeut vil ikke arbejde 
med klientens adfærd – det er stadig de bagvedliggende metaan-
tagelser, der skal arbejdes med – men klientens adfærd er vigtig 
information, når det gælder klientens copingstrategier i forhold 
til triggerkognitionen. Det kan også være væsentligt at vide, om 
en klient er i arbejde eller ej. Hvis klienten går rundt derhjemme 
det meste af dagen, vil der være ekstra meget tid til bekymring og 
ruminering. Selvfølgelig har vi alle en fortid. Vi er ikke tabula rasa. 
Men ved at dvæle for længe ved fortiden hjælper vi ikke klienten. 
Klienten tænker i forvejen selv alt for meget over det, hvilket er en 
del af den oplevede aktuelle psykiske mistrivsel og ikke en del af 
løsningen, som man kan være fristet til at tro. 

Det er afgørende, at vi som fagpersoner selv har reflekteret 
over vores rolle i forhold til klienten. Er vi der, for at klienterne skal 
kunne lide os? Eller er vi der for at hjælpe dem hurtigst muligt og 
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bedst muligt? I min forståelse betyder en god relation, at jeg viser 
klienten, hvad det er, han eller hun gør, hvorfor det ikke virker, 
samt præsenterer nye strategier, som kan medføre et andet resul-
tat. Jo hurtigere det sker, desto bedre bliver vores relation.

Troen på bedring

Terapeuten skal være disciplineret nok til ikke at ryge ned i klien-
tens udtrykte håbløshed. For hvordan skal terapeuten så kunne 
hjælpe klienten? En psykiater sagde engang til mig: “Jamen det er 
jo håbløst,” da vi drøftede en klients livssituation. Men hvis tera-
peuten tænker sådan, er der ikke noget håb om bedring tilbage. 
Der kan være klienter, som er særlig hårdt ramte, og det kan være 
en naturlig mekanisme hos terapeuten – og hos mennesker gene-
relt – at vores trang til at beskytte personen går i gang. Det bety-
der også, at vi kan komme til, sammen med klienten, at dvæle ved 
nogle snakke om for eksempel det dårlige forhold til forældrene 
eller en barsk barndom, som klienten faktisk ikke har behov for 
hele tiden at tænke på og tale om. 

En af mine kursister sagde på et tidspunkt dette om en klient:
– Men hendes mor er forfærdelig og gør nogle forfærdelige 

ting, og jeg er nødt til at lytte til hende, for hver gang hun taler med 
sin mor, får hun det skidt, og det er jeg jo nødt til at tage mig af.

– Hvor mange gange har I talt om hendes mor? spurgte jeg der-
efter. 

– Hende taler vi om hver gang. 
– Okay. Gad vide om du kunne overveje at gøre noget andet? 

For I taler om moren hver gang, præcis samme samtale, og I får 
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samme resultat hver gang: ingenting. Og klienten får det ikke 
bedre. 

Vi skal ikke græde sammen med klienten, vi skal give dem red-
skaberne til at komme videre i deres liv. Vi skal holde os til den 
funktion, vi har, nemlig at hjælpe mennesket, vi sidder over for. 

Der findes mange forskellige måder at være menneskelig og 
kærlig på over for dem, vi sidder sammen med. Hvis der er noget, 
vi terapeuter kan gøre, hvor vi har større sandsynlighed for at 
kunne hjælpe klienten videre, skal vi også gøre det, selvom det 
på kort sigt kan virke følelseskoldt at være så rationel. I virkelighe-
den er det en langt større grad af empati, vi dermed viser klienten, 
fordi vi ved, at det på længere sigt vil være mere hjælpsomt for 
klienten at slippe fri af bekymringer og grublerier end at blive ved 
med at kredse om dem. Vi kan også gøre meget i forhold til den 
måde, vi første gang møder klienterne på. I det enkelte møde kan 
vi sørge for, at klienterne bliver taget godt imod, når de træder 
ind i rummet med os. De kan blive budt velkommen i et lokale, 
hvor vi har skabt en behagelig stemning og en hjemlig atmosfære 
med tæpper, planter og billeder på væggene, og hvor klienterne 
bliver budt på kaffe, te og chokolade. I mine egne lokaler tænder 
jeg indimellem for dæmpet musik i venteværelset. Det skaber 
en rar stemning og betyder også, at man ikke kan høre nogen af 
samtalerne bag de lukkede døre. Alt det, der er omkring os, skal 
være rart, og klienten bliver altid taget godt imod. Selve samta-
lerne med klienterne holder jeg derimod, som den metakognitive 
metode foreskriver. 
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Lad klienten træffe sine egne beslutninger

Færdige opskrifter på, hvordan man overkommer stress, kan virke 
tiltrækkende for den, der står midt i den langvarige stress. Men 
udelukkende at ændre adfærden og drikke mindre kaffe, sove 
flere timer og lære at meditere giver sjældent den omfattende og 
vedvarende ændring, der er behov for. Alle dele kan fungere som 
fine supplementer til det egentlige arbejde, hvor klienten arbejder 
med de metakognitive styresystemer, og hvor vi terapeuter hjæl-
per klienterne ved at give dem værktøjer til at kunne foretage den 
nødvendige ændring.

Det er ikke terapeutens opgave at vurdere, om klienten skal 
konfrontere de af kollegaerne, der er årsag til den dårlige stemning, 
eller om klienten skal sige sit job op. Det er heller ikke terapeutens 
opgave at vurdere, om en klient skal trække sig fra sine søskende, 
fordi det er for belastende at være sammen med dem. Heller ikke 
selvom du som terapeut sidder over for en klient, der gerne vil have 
nogle hurtige svar. Mange mennesker tror, at trygheden findes i 
regler og opskrifter. Det kan være fint med faste regler og lettil-
gængelige opskrifter, men nogle gange er opskriften fleksibilitet. 
Stressramte har brug for at styrke den metakognitive bevidsthed i 
forhold til at se muligheder og træffe valg, fordi det, som langvarigt 
stressramte gør i stedet for at træffe beslutninger, er at gruble over 
deres tilstand af stress og bekymre sig om, hvad der kommer til at 
ske i morgen, i overmorgen og i næste uge. Vi opererer som tera-
peuter ikke med rigtige eller forkerte svar. Det er op til klienten selv 
at definere, hvad der er det rigtige for ham eller hende.
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Sagsformuleringen 

I et forløb med en klient findes der ingen fast opskrift for tera-
peuten at følge, dog findes der vejledninger.22 Planen for klien-
ten skal terapeuten selv udforme. Derfor skal vi som terapeuter 
forstå principperne bag den metakognitive metode, og vi skal 
vide, hvilke informationer vi har brug for fra klienten, for at vi kan 
stille spørgsmål. Til det bruger vi en sagsformulering, som er en 
række spørgsmål, terapeuten stiller klienten i den første session 
(se kapitel 3, Terapeutens redskabskasse). Sagsformuleringen skal 
terapeuten bruge for at kunne sammensætte det optimale forløb 
til hver enkelt klient. 

Der findes sagsformuleringer inden for nogle psykoterapeuti-
ske retninger. Det er en måde, hvorpå man indsamler den vigtig-
ste information om klienten i forhold til den respektive teori, så 
terapeuten hurtigt og effektivt kan begynde at anfægte proble-
met. Inden for metakognitiv terapi findes der forskellige sagsfor-
muleringer, der retter sig specifikt mod eksempelvis depression, 
generaliseret angst, social angst, OCD og PTSD.23

Stress-sagsformuleringen til denne bog har jeg udviklet på 
baggrund af eksisterende metakognitive sagsformuleringer. Den 
er terapeutens arbejdsredskab og hjælper terapeuten med at fin-
de ud af, blandt andet hvilke metakognitioner klienten har, CAS, 
triggere, samt hvilke strategier klienten anvender, og hvordan de 
virker, og dermed også hvilke områder terapeuten skal arbejde 
med først. Jeg tager altså udgangspunkt i Wells’ sagsformulering 

22 Wells, 2009; Wells, 1997.
23 Wells, 2009, s. 227-280; Wells, 1997, s. 169.
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for generaliseret angst,24 men har samtidig føjet enkelte dele til, 
som passer til min arbejdsmetode. I bogen er det derfor også min 
videreudvikling af sagsformuleringen, som bliver anvendt i hver 
case. Grundprincipperne er dog baseret på den metakognitive 
terapi som udviklet af Adrian Wells.25

Som terapeut er det væsentligt også selv at justere og tilpasse en 
metode til de klienter, man har, og til den måde, man som tera-
peut arbejder på. Ikke to terapeuter er ens, ligesom enhver klient, 
vi kommer til at møde, heller ikke vil være det. Vi kan tage den 
samme uddannelse, have de samme undervisere, læse de samme 
bøger og arbejde ud fra den samme teori, men det vil stadig være 
vidt forskellige mennesker, der udfører terapien. Derfor kan vi 
ikke strømline en metode ud fra en fuldstændig fast manual. Teori 
og praksis er to forskellige ting. Derfor tager vi udgangspunkt i tre 
forskellige dele:
 

• Teorien 
• Mennesket, vi sidder over for
• Vores egen erfaring og viden. 

Som terapeuter skal vi altid bevare vores kritiske sans, og selvom 
vi arbejder inden for en bestemt terapeutisk retning, skal vi ikke 
være bange for at tænke selv og justere vores metode. Men teo-
rien skal vi kende grundigt. Det er udgangspunktet for det meta-
kognitive arbejde. 

24 Wells, 2009, s. 277.
25 Wells, 2009.
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Styr samtalen

I de faglige samtaler er det vigtigt at have et mål med samtalen. 
Målet kan ændre sig undervejs, men du kan som terapeut ikke 
styre klienten igennem et forløb, hvis ikke du som udgangspunkt 
ved, hvor du gerne vil hjælpe klienten hen. Vi stiller ikke spørgsmål 
for at få tiden til at gå eller for at kunne have en hyggelig samtale. 
Vi stiller spørgsmål for at finde ud af, hvordan vi bedst hjælper. 
Når vi har udfyldt vores sagsformulering, og retningen er sat, ved 
vi også, hvad vi dernæst skal arbejde med i de efterfølgende ses-
sioner, og hvilke øvelser der er optimale. Vi finder ikke en færdig-
støbt manual, vi kan følge. Vi skal selv skabe et forløb. Jeg oplever 
til tider, at fagpersoner på mine kurser eller uddannelser går i stå 
på et bestemt tidspunkt. De har forstået metoden, og de er blevet 
introduceret for de mest essentielle begreber inden for retningen, 
og de har kendskab til forskellige øvelser og ved, hvornår de skal 
bruges. De skal derefter via rollespil øve sig i at lave en sagsfor-
mulering. Her får de afdækket klientens opfattelse af egen situa-
tion; de finder frem til de metakognitive overbevisninger, CAS, 
triggertanker og nuværende strategier. Og derefter går de ofte i 
stå, fordi de kommer i tvivl om, hvad de så skal gøre. Det er på det 
tidspunkt, de spørger mig om, hvilke øvelser de skal gå i gang med 
nu. Men spørgsmålet er forkert formuleret, for jeg ved heller ikke, 
hvilke øvelser de skal gå i gang med. Det kommer an på, hvad de 
vil med klienten. Hvis de derimod fortæller mig, hvad de vil, kan 
jeg godt fortælle, hvilke øvelser der vil være relevante. Eller det, 
der er endnu bedre: De kan hurtigt selv finde ud af, hvilke øvelser 
eller interventioner der er mest passende.

Terapeuterne skal derfor have et mål med sessionen, og de 



– 62 –

Kapitel 3 – Terapeutens arbejde med metoden

skal også have et mål med de enkelte spørgsmål, de stiller. Over-
ordnet set ved terapeuterne selvfølgelig godt, at de skal hjælpe 
klienten med at reducere eller fjerne CAS. Men der er forskel på, 
hvor terapeuten skal begynde, alt efter om klienten er overbevist 
om, at han ingen kontrol har over sine tankeprocesser, eller om 
han er smeltet sammen med sine tanker eller tror, at han finder en 
løsning ved at gruble. Præcis ligesom hvis du skal slå et søm i en 
væg, og du ved, at du derfor skal tage hammeren og ikke skrue-
trækkeren op af værktøjskassen. Den metakognitive metode kan 
måske for det utrænede øje se simpel ud, men dykker du ned i 
teorien, vil du blive ved med at opdage nye nuancer.

Vi må ikke være bange for at stille spørgsmål, heller ikke de 
dumme, indlysende spørgsmål, for det er vigtigt, at klienten selv 
svarer på dem. Det er ikke terapeuten, der skal postulere. Tera-
peuten stiller spørgsmål. Og det er klienten, der ud fra terapeu-
tens spørgsmål selv skal kunne konstatere sammenhængene mel-
lem tankeprocesserne og sit generelle velbefindende.

Terapeuten må heller ikke være bange for at afbryde en klient, 
der ikke forholder sig til de spørgsmål, terapeuten stiller. Der er 
et vist antal minutter til rådighed, og det er terapeutens pligt at 
lære at bruge tiden fornuftigt og holde sig inden for tidsrammen. 
Tidsrammen vil som oftest være mellem 30 og 45 minutter. Mere 
tid er ikke nødvendigt. Man kan risikere at komme til at ødelægge 
og underminere det metakognitive stykke arbejde, man har lavet, 
hvis terapeuten og klienten bruger de sidste 10 minutter af en ses-
sion på at tale om indhold af tankerne, på fortiden eller på adfærd. 
Derfor er det bedre at have et tydeligt afgrænset tidsrum, hvor 
man i sessionen kan nå det, man skal, og ikke mere. Terapeuten 
bør altid stille sig selv spørgsmålet: 
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Hvad er vigtigt at få at vide? 

Hvis du som terapeut vurderer, at det ikke er væsentligt at bruge 
lang tid på at tale om klientens dårlige økonomi, for den har du 
alligevel ingen indflydelse på, skal du kunne afbryde klienten og 
styre samtalen. 

er klienten i CAS?

Som terapeut kan du indimellem opleve at sidde over for en klient, 
som ikke har brug for terapi, men derimod en mere fornuftig måde 
at strukturere sin hverdag på. Fordi begrebet stress netop ikke er 
præcist defineret, vil mange mennesker med kortvarig stress også 
betegne sig selv som stressede, og de skelner ikke umiddelbart 
mellem langsigtet eller akut stress. Det er op til terapeuten at 
finde frem til, om det er den akutte eller langvarige form. I den 
akutte tilstand kan det være, at klienten oplever mange deadlines 
på arbejdet, og hvor det er naturligt at være træt og at føle sig 
uoplagt. Den travle periode er måske slut igen om en måned og vil 
højst sandsynligt ikke være noget problem længere til den tid. Det 
vil sige, at det her ikke handler om bekymringer og grublerier eller 
ruminering. Tankeprocesserne er ikke problemet. Det er derimod 
arbejdsmængden. Løsningen vil i de fleste tilfælde ikke være et 
to måneder langt terapiforløb, men derimod enten at arbejde sig 
igennem den travle periode og acceptere, at der er forhold, vi ikke 
selv har indflydelse på, eller at skabe de nødvendige ændringer, så 
klienten ikke føler sig så presset længere. 

Der skal være en reel mulighed for, at du som terapeut kan 
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hjælpe klienten. Terapeuten kan ikke forlænge en klients dead-
line på arbejdet eller beslutte, at der er opgaver, vedkommende 
ikke behøver at løse. Terapeuten kan heller ikke bestemme for 
klienten, hvor meget fritidsinteresser skal fylde, eller hvor mange 
gange det er nødvendigt at hjælpe sine venner, se sine søskende 
m.m. Jeg oplever ofte klienter, der kommer med den forståelse, 
at de skal sige fra over for eksempelvis en syg, gammel forælder 
eller lignende. Det har de fået at vide, at de skal. Men det er op til 
dem selv, hvad de vælger at gøre, blot det er et bevidst valg. Det, 
du som terapeut kan, er at hjælpe med at minimere CAS, hvis kli-
enten er i CAS. Derfor vil terapeuten i første session altid via sags-
formuleringen forsøge at finde frem til, hvorvidt CAS er til stede.



Terapeutens redskabskasse

TErApEuTENS 
rEdSKABSKASSE 

iNDLeDeNDe SPørgSMåL TiL kLieNTeN 
Inden jeg går i gang med sagsformuleringen, stiller jeg følgende 
spørgsmål til klienten:

•	 Hvad kan jeg hjælpe dig med?
•	 Hvad ønsker du at få ud af et forløb hos mig?

Årsagen til, at jeg stiller spørgsmålet, er, at jeg bliver nødt til at 
vide, hvad klientens mål er, og hvad vi derfor skal fokusere på. 

Dernæst stiller jeg spørgsmålene: 

•	 Har du prøvet andre terapiformer før?
•	 Hvis ja, hvilke? 
•	 Hvordan fungerede de for dig?

Det kan være, at klienten har været i terapi før eller har prøvet 
en anden form for behandling. Hvis klienten tidligere har fået 
hjælp, spørger jeg ind til, hvilken type hjælp det var, og hvad der 
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fungerede, og hvad der ikke fungerede. De elementer, der tidli-
gere har fungeret for klienten, kan vi derfor trække på i dette 
forløb.

Jeg spørger også klienterne, om de tager medicin. Det kan 
være relevant for terapeuten at have sådanne informationer in 
mente, for hvis klienten får bestemte former for medicin eller 
psykofarmaka, har det i mange tilfælde indvirkning på klien-
tens kognitive evner. 

Ved fysiske symptomer skal terapeuten også spørge, om kli-
enten har været ved egen læge og er blevet undersøgt. Ikke alle 
symptomer kan tilskrives en psykologisk årsag, selvom det psy-
kologiske kan have betydning. 

SPørgSMåL i SAgSforMuLeriNgeN
Spørgsmålene til sagsformuleringen er baseret på Adrian Wells’ 
teori og metode,26 hvorefter jeg har videreudviklet sagsformu-
leringsskemaet, så det stemmer overens med den måde, jeg 
anvender metoden på i min praksis i forbindelse med stressre-
laterede tilstande.

Sagsformuleringen består af syv punkter, som terapeuten skal 
gennemgå med klienten. De første seks punkter indeholder en 
række spørgsmål, terapeuten skal stille klienten, og det syvende 
punkt er en opsamling af klientens svar.

26 Wells, 2009, se for eksempel s. 261-292.
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1 af 7: Klientens opfattelse af den nuværende tilstand27

•	 Hvad er din opfattelse af, hvad din nuværende til-
stand skyldes? 

Bed klienten om at vurdere på en skala fra 0 til 10, hvor meget 
følgende aspekter har betydning for den aktuelle situation. 0 
betyder,	at	pågældende	aspekt	 ingen	 indflydelse	har	på	klien-
tens tilstand, og 10 betyder, at pågældende aspekt har maksi-
mal	indflydelse	på	klientens	tilstand:

Mine tanker:

Mine følelser:

Fysiske (somatiske) aspekter:

Arv, genetiske faktorer:

Ydre faktorer (for eksempel arbejdsplads, andre per-
soner, ydre krav m.m.):

Tidligere oplevelser (barndom):

Tidligere traumatiske hændelser:

27 Spørgsmålene under dette punkt i sagsformuleringen indgår ikke i Adrian 
Wells’ sagsformulering. Jeg har tilføjet spørgsmålene for at få et indblik i klien-
tens metakognitive bevidsthedsniveau.
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Her får terapeuten informationer fra klienten om, hvor højt 
han eller hun vurderer tankernes betydning, og om klienten for 
eksempel mener, at den psykiske mistrivsel udelukkende skyl-
des ydre faktorer på grund af en chef, kollegaer eller andre. Det 
vil sige, at terapeuten via disse spørgsmål kan vurdere, om kli-
enten har forstået, at der er et problem 1 og et problem 2. En 
terapeut kan sagtens opleve klienter, der er overbeviste om, at 
deres	problemer	udelukkende	skal	findes	i	ydre	forhold	eller	i	
somatiske aspekter, og som mener, at de ikke tænker på deres 
problemer uden for arbejdstiden. 

2 af 7: Triggerevent, triggerkognitioner og tidsperspek
tivet

•	 Tænk tilbage på en konkret situation, hvor du har 
grublet meget eller bekymret dig meget. En situa-
tion, som typisk vil forårsage psykisk mistrivsel 
(triggerevent).28 Fortæl mig om, hvad der skete.

•	 Hvad var det første, der poppede op i dit hoved i 
situationen (triggerkognition)? 

•	 Hvilke bekymringer og grublerier havde du i situa-
tionen? 

•	 Hvor lang tid varede bekymringerne og grubleri-
erne?

28 Begrebet “triggerevent” figurerer ikke i Adrian Wells’ teori, men er en tilfø-
jelse i mit eget sagsformuleringsskema.
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•	 Hvad var resultatet af bekymrings- og grubleripro-
cessen (i forhold til følelser, kropslige reaktioner)?

•	 Hvor længe har du haft den type af tanker? 
•	 Hvornår begyndte dine bekymringer og grublerier 

at fylde mere i det hele taget?
•	 Hvilke konsekvenser – for eksempel følelsesmæs-

sige eller fysiske – har det haft for dig? 

Det	er	vigtigt,	at	klienten	finder	en	konkret	situation	og	ikke	
begynder at fortælle om “når jeg står op om morgenen” eller 
“hver dag oplever jeg”. Det skal være en konkret situation, 
fordi	 det	 giver	 terapeuten	 mulighed	 for	 at	 finde	 triggeren.	
Mens klienten svarer på spørgsmålene, noterer terapeuten 
triggereventet og triggertanken i sine papirer. Senere i forlø-
bet skal terapeuten bruge triggeren samt CAS-tanker, og det 
er væsentligt at få noteret, præcis hvad klienten siger. Det kan 
i	forhold	til	nogle	klienter	tage	tid	at	finde	triggeren.	I	stedet	
for at blive ved med at forsøge er det bedre at gå videre med 
sine spørgsmål og vende tilbage til triggerkognitionen senere. 
Også de tidsmæssige aspekter noterer terapeuten. Dem bru-
ger terapeuten til at vise klienterne, hvor meget af deres tid 
de rent faktisk bruger i CAS. Hvert spørgsmål klienterne får 
stillet, og hvert svar de giver, bruger terapeuten til at øge kli-
entens metakognitive bevidsthed og give dem en forståelse 
af sammenhængene mellem tankeprocesser, følelsesmæssige 
konsekvenser og valg af strategier. 
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3 af 7: Klientens strategier (forsøg på tankekontrol)

•	 Forsøger du nogensinde at komme væk fra eller 
at stoppe dine bekymringer og/eller grublerier?  
Hvis ja: Anvender du for eksempel: 

	 →	Overtænkning
 →	Undertrykkelsesstrategier	(for	eksempel	ved	at	  
 sige: “Stop! Jeg vil ikke have de tanker. De skal væk.”)
	 →	Undgåelse
	 →	Positiv	tænkning
 →	Stimulanser
	 →	Distraktion
	 →	Meditation	eller	lignende
	 →	Gåture,	motion	eller	lignende
	 →	Holder	øje	med	trusler
	 →	Andet

I	denne	kategori	afhænger	spørgsmålene	også	af	klienten.	Det	kan	
være, at klienten har andre strategier end de nævnte. Det er tera-
peutens	opgave	at	finde	frem	til	strategierne	og	finde	ud	af,	hvilke	
strategier der fungerer for klienten og eventuelt i hvilken grad, og 
hvilke der ikke gør. Overtænkning og tankeundertrykkelsesstra-
tegier vil for eksempel ikke være særlig effektive på længere sigt, 
hvorimod	distraktion	og	afledning	indimellem	kan	være	en	hjælp	
for	klienten.	Det	samme	kan	gælde	for	alkohol	for	eksempel.	På	
kort sigt vil tankerne blive mere slørede eller forsvinde helt, hvis 
man drikker nok, men hvad sker der med tankerne på længere 
sigt? Det skal man undersøge sammen med klienten. 
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4 af 7: Metakognitive antagelser 

•	 Oplever du en vis kontrol over dine bekymringer og 
grublerier (tankeprocesser), eller oplever du, at du 
er	i	deres	vold,	når	de	indfinder	sig?

•	 Hvad betyder det for dig, at du har disse tanker? 
Kan de for eksempel være skadelige eller farlige for 
dig?

•	 Hvilken funktion kan bekymringerne og grubleri-
erne have for dig?  Kan de for eksempel hjælpe med: 

	 →	at	finde	svar?
	 →	at	finde	løsninger	på	problemer?
	 →	at	give	en	forståelse	af	noget?
	 →	at	være	forberedt	på	fremtidige	hændelser?

Igennem disse spørgsmål får terapeuten et klarere billede af, 
hvad klientens metakognitioner er. Det vil sige, om det er de 
negative metakognitioner, hvor manglende kontrol over tanke-
processerne er dominerende. Det kan også være, at klienten har 
en opfattelse af, at bekymringerne og grublerierne er farlige, 
eller at de er skadelige for krop eller sind. Eller om det er de 
positive metakognitioner og dermed forståelsen af, at bekym-
rings-	og	grubleriprocesser	er	nødvendige	 for	at	 finde	en	 løs-
ning, et svar eller som forberedelse på en angstfremkaldende 
situation.
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5 af 7: Egen vurdering af metakognitive antagelser29 

På	en	skala	fra	0	til	10,	hvor	0	er	“jeg	er	uenig”,	og	10	er	“jeg	er	
enig”, hvor meget tror du på følgende udsagn:

Jeg har ingen kontrol over mine tanker, for eksempel 
bekymringer og grublerier: 

Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, 
hvad jeg skal eller vil:

Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod 
min vilje:

Det kan være skadeligt eller farligt at have negative 
tanker:

Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg 
kunne finde en løsning eller et svar:

Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestem-
te situationer:

Mine bekymringer om forskellige fremtidige hæn-
delser hjælper mig med at være forberedt:

Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg 
har det:

29 Punktet er inspireret af Adrian Wells’ fremgangsmåde, men er en videreud-
vikling af hans tanker om metakognitive overbevisninger. Se Wells, 2009, s. 32-33 
samt s. 268.
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Ved at være på vagt over for mulige trusler føler jeg 
mig tryg:

Jeg er mine tanker:

Jeg har ingen effektive strategier, som jeg kan anven-
de, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig:

Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye 
strategier:

6 af 7: Opfølgende vurderingsspørgsmål 

Spørgsmål fra og med session 2:

Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de 
nye strategier:

Jeg anvender slet ikke nye strategier: 

Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig: 

Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier:

At forholde sig til spørgsmålene i punkt 5 og 6 i sagsformulerin-
gen er en vigtig del af det at bevæge sig på metaniveauet i stedet 
for på indholdsniveauet. Spørgsmålene hjælper klienten med at 
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blive bevidst om valget af strategier (eksempelvis overtænk-
ning) set ud fra et metaniveau, det vil sige styringsstedet, og i 
sidste ende om, hvorvidt de strategier så også fungerer efter 
hensigten. Jeg vender i hver session tilbage til punkt 5 og punkt 
6 for hele tiden at kunne observere progression og ikke mindst 
indsatsområder, jeg skal sørge for, at vi arbejder med. Spørgs-
målene beder jeg oftest klienten om at besvare i begyndelsen 
af en session umiddelbart efter en snak om hjemmearbejde, og 
hvad der eventuelt er sket siden sidst. Jeg printer spørgsmålene 
på et separat stykke papir, og i højre hjørne noterer jeg dato 
samt sessionsnummer for at kunne holde øje med udviklingen. 
Det er et vigtigt punkt i terapiforløbet, ikke blot fordi det hjæl-
per terapeuten med at spore udviklingen, men også for at kunne 
vise klienten fremskridt.

7 af 7: Socialisering til modellen

Når sagsformuleringen er udfyldt, laver terapeuten en sociali-
sering til modellen, det vil sige knytter sammenhænge mellem 
klientens	 tankeprocesser	 og	 klientens	 psykiske	 velbefinden-
de.30 Terapeuten fremhæver altså det forhold, der er mellem 
triggere, CAS og metakognitioner og med klientens oplevelse 
af psykisk mistrivsel. Også klientens strategier bliver gennem-
gået, og terapeuten viser, hvordan strategierne virker, og hvor-
for	 de	 ikke	 er	 effektive.	 Undertiden	 bliver	 sammenhængene	
skabt undervejs, mens terapeuten laver sin sagsformulering. 

30 Wells, 2009, s. 67, s. 102-105, s. 208-209; Wells, 1997, s. 45-46.
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Andre gange gør terapeuten det, når skemaet er udfyldt. At 
udfylde en sagsformulering tager typisk 15-20 minutter. Der 
skal være tid tilovers, så klienten kan nå at udføre relevante 
øvelser og at blive sendt hjem med hjemmearbejde. Resten af 
terapiforløbet bliver i første omgang planlagt ud fra svarene i 
sagsformuleringen og dernæst efter klientens udvikling mel-
lem sessionerne.

*

I de fem cases i bogen følger jeg denne sagsformulering – indi-
mellem med ændringer i rækkefølgen. Derfor vil du altid kunne 
slå op på disse sider og læse udgangspunktet for mine spørgs-
mål til klienten. 

Sagsformuleringsskemaet er et uundværligt arbejdsredskab, 
hver gang du møder en ny klient, og det vil være grundlaget for 
planlægningen af ethvert klientforløb. Fremgangsmåden behø-
ver ikke at være præcis den samme, som jeg benytter mig af, så 
længe	du	altid	befinder	dig	inden	for	den	metakognitive	teori.	
Det vil sige, at der vil være spørgsmål, du skal stille,31 og der vil 
være spørgsmål, det ikke inden for denne teori vil være rele-
vant at stille. Efterhånden som du får mere erfaring med den 
metakognitive metode, vil du kunne udarbejde en mere præcis 
spørge- og dialogteknik, som passer til din måde at arbejde på. 

31 For yderligere inspiration til at kunne skabe et sagsformuleringsskema 
er det en god idé at læse Adrian Wells’ bog Metacognitive Therapy for Anxiety 
and Depression. Wells beskriver flere forskellige vejledninger til terapiforløb og 
præsenterer diverse skemaer til brug for forskellige lidelser. Andre anbefalinger: 
Wells, 1997, samt Hoff Esbjørn; Reinholdt-Dunne; Normann, 2016.
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OM dE FEM 
FOrTÆLLINGEr 

Lad os forestille os et bord i et stort mødelokale. De fem cases, 
du skal til at læse om, er alle placeret rundt om bordet. På den 
ene langside sidder Birgitte og Jørgen. Birgitte er ledig efter lang 
tids sygemelding på grund af en ødelagt ryg. Hele sit voksenliv har 
Birgitte været selvstændig frisør, men på grund af en ulykke blev 
hun nødt til at forlade det fag, hun elsker. Tiden som ledig tærer 
på hende, og hun føler, at hun ikke kan komme videre med sit liv. 

Jørgen har sygemeldt sig, fordi han følte sig mobbet af sin chef 
og ikke havde oplevelsen af at blive støttet af sine kollegaer. Hans 
selvværd har lidt et alvorligt knæk, og han går rundt og overvejer, 
om han skal vende tilbage til sit arbejde, eller om han skal forlade 
det. 

Tine, som sidder for bordenden, har fuld gang i karrieren. Men 
hendes arbejdsopgaver fylder det meste af hendes tid, og hun er 
overbelastet. Det kunne hun måske tage hånd om, hvis ikke hjem-
mefronten også haltede. For nogle år siden gik Tine gennem en 
grim skilsmisse, og nu synes hun, at hun ser de samme tegn i sit 
forhold til sin nuværende kæreste. Hun frygter, at hun skal igen-
nem den samme tur igen med utroskab, svigt og skilsmisse, sam-
tidig med at hun føler sig presset på alle fronter. 

Steen og Ditte sidder på den anden langside. For Ditte er det 



– 80 –

Kapitel 4 – Om de fem fortællinger

hendes perfektionisme, der skaber problemer. Hun er lige blevet 
sygemeldt, men vil gerne tilbage på sit arbejde hurtigst muligt. 
Hun kæmper hårdt for at leve op til alle de krav, hun synes, hun 
skal opfylde – både at være en god medarbejder med orden i sine 
sager og at være en god veninde og arrangementskoordinator 
for hele vennekredsen. Hver gang nogen skal holde polterabend, 
babyshower, giftes eller i sommerhus sammen, er det Ditte, der 
tager opgaven med at arrangere på sig. Og alt skal være fejlfrit. 

Sidemanden Steen er lærer og har problemer med at sove. 
Han bekymrer sig om, hvorvidt han er en god nok far for sine to 
små børn, om han slår til på sit arbejde, og om han når alt det, han 
skal ifølge handlingsplanerne. Samtidig skal han også lytte til sine 
elever og tage hånd om de børn, der har det svært i skolen. Den 
manglende nattesøvn påvirker ham, så han fungerer dårligt, fra 
han står op om morgenen, til han går i seng om aftenen. 

Fælles for dem alle fem er, at de bruger masser af tid hver ene-
ste dag og ofte også om natten på at bekymre sig om, hvad der 
kommer til at ske i fremtiden. De grubler over hændelser på arbej-
det, hvor de måske skulle have handlet anderledes, de tænker på, 
om de har gjort eller sagt noget forkert, de er i tvivl om beslut-
ninger og konstant på vagt over for mulige trusler. Efterhånden 
er det blevet en del af deres hverdag at gruble og bekymre sig og 
at lade de mange tanker fylde en stor del af deres vågne tid. På 
trods af de forskellige udgangspunkter og udfordringer, de hver 
især har, vil det for alle fems vedkommende hjælpe dem til at få 
det bedre, hvis de får reduceret eller i bedste fald fjernet CAS og 
derved får minimeret den tid, de bruger på overtænkning eller 
andre CAS-relaterede strategier. For nogle klienter er det indly-



– 81 –

Kapitel 4 – Om de fem fortællinger

sende, at deres bekymringer og grublerier fylder og optager for 
meget plads, mens det for andre er helt ny viden, at det ikke i før-
ste omgang handler om arbejdsmængden, den dårlige chef eller 
sygemeldinger og omskoling. 

Hver af de fem personer befinder sig i en langvarig stresstil-
stand. Deres generelle trivsel har været påvirket gennem en læn-
gere periode, og det er nødvendigt for dem at begynde i et terapi-
forløb for at slippe ud af mistrivslen. 

hvordan samfundet koder os

Det er vigtigt at sige, at vi ikke kan barbere alt ned til udelukkende 
at handle om menneskets psykiske processer. Der er også forhold 
i det samfund, vi har bygget op, som har indflydelse på vores psy-
kiske velbefindende. Et typisk træk ved mennesker, som er gået 
ned med stress, er følelsen af afmagt. De føler ikke, at de kan 
handle eller træffe en beslutning. Hvad er der mellem den stres-
sede selv og handling? Der er en mur af CAS. Og CAS bliver selv 
skabt og vedligeholdt af metakognitioner. Men de metakognitive 
overbevisninger kommer altså et sted fra. 

Regler, strukturer, retningslinjer og usynlige koder om, hvor-
dan vi skal opføre os, er med til at holde os mennesker fast i følel-
sen af afmagt. I vores moderne vestlige verden findes der så man-
ge regler, som kræver, at vi fungerer på en bestemt måde, og det 
bliver mere og mere vanskeligt for individet at finde rundt i et hav 
af regler, gode råd og anbefalinger. Behovet for at finde en balan-
ce mellem på den ene side at være samfundsborger og samtidig 
som privatperson at leve det liv, man ønsker, er højaktuelt i dag. 
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Jeg har efterhånden haft mange stressklienter, sygemeldte 
såvel som ikkesygemeldte, der føler, at de ikke kan handle sig ud 
af deres situation på grund af et firkantet og rigidt system, der 
ikke tager højde for det enkelte menneskes behov, og som i stedet 
for at hjælpe dem holder dem fast i en livstilstand, de egentlig ikke 
ønsker at være i. Der er regler for, hvor mange timer en borger kan 
være i fleksjob; arbejdspladser forventer, at deres medarbejdere 
står til rådighed, også når de har fri; pårørende må trække et stort 
læs, hvis et familiemedlem er sygt, fordi et presset sygehusvæsen 
og ældresektor ikke kan rumme udfordringen. Der er mange ydre 
samfundsmæssige forhold, der har betydning for, hvorfor vi ser så 
mange stressramte. Vi skal være bevidste om og kigge kritisk på 
de strukturer, vi alle er underlagt. 

Det ændrer ikke på, at tankeprocesserne er et problem. Hvis 
man på den ene side skal opfylde kravene fra omgivelserne, for 
dem er ingen af os fri for, og på den anden skal kunne være sig 
selv, kræver det, at man i stigende grad er i stand til at regulere 
kognition med metakognition. Der, hvor vi kan hjælpe klienterne, 
er ved i første omgang at reducere CAS. Det, der er gennemgå-
ende for mennesker i CAS, er, at det for en stor dels vedkom-
mende er den samme måde, man håndterer tankerne på – med 
overtænkning, det vil sige overdreven opmærksomhed på de tan-
ker, som af personen betragtes som vigtige eller problematiske. 
Folk med langvarig stress kan stå i vidt forskellige livssituationer 
og dermed føle stress af vidt forskellige ydre årsager; de indre 
årsager og måden at tackle dem på vil derimod være den samme. 
Ligesom det gælder for de næste fem eksempler på klienter, som 
du skal til at læse om. 
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fem forskellige eksempler

I de følgende personhistorier får du præsenteret en del viden om 
personernes privatliv. Men det er langtfra sikkert, at du, når du 
sidder over for en klient, kommer til at få en lige så stor mængde 
information om dem. Som udgangspunkt interesserer terapeu-
ten inden for den metakognitive metode sig ikke for de tidli-
gere oplevelser, klientens barndom eller forhistorie, som ikke er 
direkte relevante for det nuværende forløb. Der kan derfor være 
en del, du som terapeut ikke kender til. Undertiden kan du, når 
klienten fortæller om triggertanker, bekymringer eller gruble-
rier, få præsenteret info, du ikke har spurgt til, simpelthen fordi 
de forekommer i forskellige sammenhænge af klientens liv. Men 
det er ikke altid. Det betyder, at du som terapeut skal affinde dig 
med ikke nødvendigvis at vide særlig meget om dine klienters 
private forhold. 

I hver historie bliver enkelte dele af sessionerne fremhævet, 
mens andre ikke bliver lige så detaljeret beskrevet. Sagsformu-
leringen i session 1 er imidlertid detaljeret beskrevet i hver case, 
fordi klientens svar er afgørende for, hvordan resten af sessio-
nerne kommer til at forløbe, hvilke aspekter der skal anfægtes, 
og hvilke øvelser jeg ønsker, klienten skal træne. Den samlede 
oversigt over spørgsmål i sagsformuleringen finder du i kapitel 
3, Terapeutens redskabskasse. I session 1 kan du som terapeut i 
hver case altså se baggrunden for de beslutninger, der bliver 
truffet i resten af sessionerne. Herefter vil øvelserne indimellem 
overlappe hinanden, og de bliver derfor fremhævet et eller flere 
forskellige repræsentative steder. Ligesom også punkt 5 og 6 i 
sagsformuleringen for overskuelighedens skyld ikke bliver præ-
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senteret i hver session i bogen, som de ellers ville blive det i et 
terapiforløb, hvor jeg i hver session ville bede klienten om at 
udfylde punkterne. 

Bagest i bogen finder du en oversigt over samtlige øvelser, og 
i hvilke kapitler du kan finde dem beskrevet i praksis.



Terapeutens redskabskasse

TErApEuTENS 
rEdSKABSKASSE

huskeliste                                                                                           

Når terapeuten går i gang med et klientforløb, er det vigtigt 
løbende at tjekke sig selv, i forhold til om man overholder disse 
principper: 

1. Kender du teorien?
Vær bekendt med de vigtige begreber og formålet med de forskel-
lige øvelser.

2. Ved du, hvilke informationer du skal have fra klienten for at 
kunne komme videre? 
Hvad er relevant at vide om klienten, og hvad er ikke? Sørg for 
at afdække alle sagsformuleringens punkter grundigt ved den 
første samtale.

3. Ved du, hvordan du skal bruge informationerne?
Find ud af, hvilke metakognitive overbevisninger du skal begyn-
de med at anfægte, og dermed også hvilke eksempler, eksperi-
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menter eller øvelser der er relevante.

Sørg for altid at vise klienten sammenhænge i stedet for at for-
klare sammenhænge. Det er blandt andet også det, jeg gør i 
denne bog, hvor jeg viser, hvordan man kan sammensætte et 
terapeutisk forløb. 





To munke, en ældre og en yngre, går igennem en skov, 
da de ankommer til en flod, som de bliver nødt til at 
krydse for at kunne fortsætte deres rejse. En ung, 
smuk kvinde sidder ved flodens bred og beder munkene 
hjælpe hende over på den anden side. Strømmen er for 
stærk, og hun tør ikke krydse floden. De to munke har 
aflagt ed om, at de ikke må røre ved kvinder, end ikke 
kigge på dem. Den yngste munk afslår høfligt den unge 
kvindes forespørgsel, men den ældre løfter kvinden op 
på sin ryg og svømmer med hende på ryggen over på 
den anden side af floden. Den unge munk er chokeret 
over bruddet på eden, men siger intet. Efter flere timers 
vandren i skoven kan han ikke længere holde sig tilbage 
og spørger den ældre munk: “Hvordan kan du bryde 
dit løfte og bære kvinden over på den anden side af 
floden?” Den ældste munk griner og svarer: “Jeg har for 
længst sat kvinden af på bredden. Men du bærer stadig 
rundt på hende.”

Zenbuddhistisk fortælling32

32 Fra hjemmesiden https://www.kindspring.org (egen oversættelse af Two 
Monks and a Woman – a Zen Lesson).
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BIrGITTE

For fire år siden var Birgitte involveret i en alvorlig bilulykke. Ved 
ulykken fik Birgitte skader på sin ryg og var sygemeldt i en længere 
periode. Hun drev dengang en frisørsalon, som hun måtte holde 
lukket på ubestemt tid, mens hun forsøgte at få sin førlighed tilba-
ge. Et genoptræningsforløb hjalp hende til dels i gang igen, men 
ikke i en grad, så det var muligt at vende tilbage til frisørsalonen. 
Rygskaderne var for omfattende til, at hun i længden ville kunne 
holde til arbejdet, og Birgitte var som 54-årig nødsaget til at sige 
farvel til sit gamle liv – trist over, at hun måtte forlade et fag, hun 
altid havde været i og havde været glad for, men trods alt med en 
fortrøstning om, at hun så måtte finde noget andet, ryggen kunne 
klare. Det viste sig bare ikke at være så nemt. 

Diverse arbejdsprøvninger og praktikker har indtil videre ikke 
givet noget resultat. Tværtimod kan Birgitte nu mærke, hvor-
dan det tærer på ryggen og på hendes psykiske trivsel. Hun har 
altid været vant til at klare sig selv, og nu oplever hun, at hun er i 
jobcenterets vold og ikke har mulighed for at kunne handle selv. 
Det går hende på, og hun føler sig presset og stresset over sin livs-
situation. Hver eneste gang hun er i kontakt med sin sagsbehand-
ler, får hun hjertebanken og føler sig skidt tilpas. Hun er bange for 
at komme til at sige eller gøre noget forkert, så hun ender med 
at blive sendt ud i et arbejde, hendes ryg ikke kan klare. Hun har 
allerede prøvet at blive sat flere skridt tilbage efter en praktik med 
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for meget fysisk arbejde, som ryggen ikke kunne klare. 
Som dagene går, bliver hun mere og mere frustreret over, at 

hun ikke længere kan forsørge sig selv, ligesom hun altid har gjort. 
Selv som alenemor med tre børn og egen frisørsalon har hun altid 
kunnet klare sig selv, og det har været vigtigt for hende ikke at få 
hjælp fra andre. Hun er i sorg over, at hun ikke kan arbejde med sit 
fag længere. Salonen har hun afhændet, lejekontrakten sagt op, 
og alt udstyret har hun solgt. Og så er der de mange daglige fysiske 
smerter, der også tærer på hendes energi og humør. Hun har efter-
hånden prøvet flere forskellige behandlinger for at komme af med 
eller bare lindre sine rygsmerter uden nogen nævneværdig virk-
ning. Nu føler hun, at hun bliver kastet rundt i systemet som ledig 
og hele tiden bliver mistænkeliggjort, når hun siger, at hun ikke 
kan arbejde på grund af sin ryg. Hver gang hendes sagsbehandler 
ringer til hende, og hver gang der kommer et brev fra kommunen, 
får hun det fysisk dårligt med hjertebanken og kvalme. Hele forlø-
bet som ledig stresser hende. Det er manglen på kontrol over sit 
eget liv, der er det værste for hende. Alle møderne og alle de ting, 
hun skal stille op til uden at vide, om ryggen kan klare det. Selv i 
et travlt arbejdsliv oplevede hun aldrig samme ubehagelige følelse 
af stress. Der kunne være travlt i frisørsalonen op til jul og op til 
sommerferier, men det var en anden følelse, for hun vidste, at det 
kun var for en periode, og efter ferierne ville der være ro på hendes 
arbejdsliv igen. Lige nu føles alt omkring hende overvældende. 

Birgitte ved, at hun må gøre noget for sig selv for at kunne over-
skue hverdagen, hvor hun er afhængig af sit jobcenter og kommu-
nen. Hun kan mærke, at det lange ledighedsforløb har sat sine spor 
i hende, og hun føler sig som et nervevrag, der farer op, hver gang 
telefonen ringer, for tænk nu, hvis det er jobcenteret. Efterhånden 
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er hendes tro på sig selv så lille, at hun tvivler på, at hun overhove-
det kan komme ud på arbejdsmarkedet igen. Generelt trives hun 
dårligt. Hun er holdt op med at se de fleste af sine venner, for hun 
er bange for at blive anklaget for at snyde, og at nogle vil tænke, at 
hvis hun kan klare at være sammen med sine venner og tage ud at 
spise eller hygge sig sammen med dem, kan hun også klare at arbej-
de 37 timer om ugen i et almindeligt job. Derfor er hendes sociale 
aktiviteter blevet stærkt begrænset den seneste periode. Hun ser i 
øjeblikket mest sin voksne datter og sit lille, nye barnebarn. 

Session 1

Da jeg møder Birgitte i første session og spørger hende om, hvad 
jeg kan hjælpe hende med, fortæller hun mig, at hun gerne vil føle 
sig som et selvstændigt menneske igen i stedet for det nervevrag, 
hun er blevet til i dag. Derefter fortæller hun mig om sygemeldin-
gen, om livet, før hun måtte lukke frisørsalonen, og hvor hun er i 
dag med sin rygskade og sine bekymringer for fremtiden. 

– Hver gang jeg sidder over for sagsbehandleren eller dem 
fra kommunen, er jeg grædefærdig. Jeg ville ønske, jeg var mere 
robust og ikke var så ked af det hele tiden, siger hun. 

Hun har prøvet at være i behandling før en enkelt gang i sin 
ungdom. Men i forhold til hendes nuværende tilstand har det 
ingen relevans, og jeg kan derfor gå i gang med sagsformulerin-
gen, som giver mig viden om blandt andet hendes triggerkog-
nition, CAS, metakognitioner, samt hvilke andre strategier hun 
anvender som forsøg på tankekontrol. På det grundlag kan jeg 
mere præcist planlægge sessionen.
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SAgSforMuLeriNg 

1 af 7: Klientens opfattelse af den nuværende tilstand

Det første spørgsmål handler om Birgittes egen opfattelse af, 
hvad hendes nuværende tilstand skyldes, og jeg går igennem de 
forskellige valgmuligheder. Birgitte vurderer spørgsmålene på en 
skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at punktet ingen indflydelse har 
på hendes tilstand, og hvor 10 betyder, at det har maksimal indfly-
delse på hendes tilstand:

Tanker: 6

Følelser: 7

Fysiske (somatiske) aspekter: 10

Arv, genetiske faktorer: 1

Ydre faktorer (for eksempel arbejdsplads, andre per-
soner, ydre krav m.m.): 10

Tidligere oplevelser (barndom): 0

Tidligere traumatiske hændelser: 8
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Birgitte har altså en forståelse for, at hendes tanker og følelser har 
indflydelse på hendes generelle velbefindende. Men hun synes 
umiddelbart, at det er den fysiske ryglidelse og de ydre faktorer 
såsom jobcenter, kommune og hendes sagsbehandling, der fylder 
mest. Ved spørgsmålet om, hvorvidt tidligere traumatiske hændel-
ser har betydning for hendes tilstand i dag, vurderer Birgitte det til 
et 8-tal, fordi bilulykken er skyld i hendes rygproblemer. Barndom-
men ved hun godt ikke har nogen betydning for hende her. 

2 af 7: Triggerevent, triggerkognitioner og tidsperspek
tivet

Derefter beder jeg Birgitte om at finde en konkret situation, hvor 
hun typisk oplever psykisk mistrivsel. Først fortæller hun, at det 
forekommer dagligt, ligesom mange andre klienter også ville sva-
re. Men det er vigtigt for mig, at hun fortæller mig om en konkret 
episode. For det er kun på den måde, jeg kan finde hendes trigger.

– Lad os prøve at finde en specifik situation, som er repræ-
sentativ for det, der ofte sker for dig. En situation, hvor du kunne 
mærke, at du ikke havde det godt, og hvor du mistrivedes psykisk, 
siger jeg til hende. 

Birgitte kommer i tanke om, at hun dagen forinden havde 
besøg af sin datter og lille barnebarn. Hun havde sat telefonen 
på lydløs, da barnebarnet skulle sove. Det plejer hun ellers aldrig, 
hvis nu jobcenteret ringer. Hun sørgede dog for at have telefonen 
liggende foran sig, så hun hele tiden kunne holde øje med den. 
På et tidspunkt vågner barnebarnet, og Birgitte tager ham op og 
skifter ham og leger med ham, mens hendes datter tager sig en 
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lur. Hun glemmer at holde øje med sin telefon, og da hun en times 
tid senere kommer i tanke om den, ser hun, at den har ringet to 
gange, og at det ser ud til at være et nummer fra kommunen. 

– Jeg gik fuldstændig i panik. Jeg tænkte, at jeg måske havde 
glemt et møde, eller at det kunne være, jeg skulle i praktik dagen 
efter, og nu kunne de ikke give mig informationerne. Jeg prøvede 
at ringe tilbage til dem, men jeg kunne ikke komme igennem. Det 
var noget værre skidt, for man skal jo stå til rådighed, og de havde 
prøvet at ringe to gange.

Mens Birgitte fortæller, noterer jeg i mine papirer, at tele-
fonopkaldet var triggereventet. 

– Så du gik ind i en masse tanker og bekymringer om telefonop-
kaldet? siger jeg til hende. – Kan du huske, hvad der allerførst pop-
pede op i dit hoved, da du så opkaldet på din telefon?

– Ja, jeg tænkte, at jeg måske havde glemt et møde. Og at jeg 
nu ville blive straffet for ikke at stå til rådighed. Jeg bliver nødt til at 
have en forklaring på, hvorfor jeg ikke tog telefonen. Hvis jeg siger, 
at den var på lydløs, fordi jeg var sammen med mit barnebarn, lyder 
det, som om jeg ikke gider tage telefonen og ikke tager det alvorligt. 

“Åh nej, jeg har glemt et møde med min sagsbehandler,” er 
altså Birgittes triggertanke, og dernæst følger masser af bekym-
ringer og spekulationer, der fortsætter resten af dagen, fortæller 
hun mig. Hun begynder at kigge sine breve, papirer og e-Boks 
igennem for at se, om der er et møde, hun har glemt at skrive 
i kalenderen, eller om der er kommet besked om praktik eller 
arbejde, som hun har overset. Glæden over at være sammen 
med datteren og barnebarnet er forsvundet, i det øjeblik hun ser, 
at telefonen har ringet, og afløses af angst. Det meste af dagen 
tænker hun over sin situation, og hvor forfærdeligt det hele er, 
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fortæller hun mig. Hendes mange bekymringer om, hvad der 
skal ske med hende, og om hun har gjort noget forkert, er hen-
des CAS-tanker. 

– Lad os prøve at sætte et timetal på. Hvor lang tid tror du, at 
du i går bekymrede dig, efter at du så, at telefonen havde ringet? 
spørger jeg hende om, så vi kan begynde at arbejde med tidsper-
spektivet i forhold til hendes tanker.

– I hvert fald otte timer, fortæller hun. 
– Hvad sker der, mens du er i de tanker? Du har allerede 

nævnt, at du følte angst. Var der andre reaktioner?
– Ja, jeg blev frygtelig ked af det og fik hjertebanken, da jeg 

kiggede på telefonen. Om aftenen følte jeg mig træt og virkelig 
nedtrykt. 

For at perspektivere det, Birgitte siger, spørger jeg hende 
også om, hvor længe hun har haft sådanne tanker.

– Sådan har jeg nok haft det i tre år, siger hun.
Det er klart, at hun også havde tanker omkring sin fremtid og 

var ked af det umiddelbart efter bilulykken, men dengang havde 
hun stadig håbet om at kunne komme tilbage til sin frisørsalon. 
Men det øjeblik hun bliver sygemeldt og må lukke sin butik, føler 
hun, at hun mister enhver form for kontrol med sit liv, fortæller 
hun. 

– Nu har du haft grublerier og bekymringer i tre år. Bliver du 
ked af det og ængstelig, hver gang du har disse tanker? 

– Ja, det gør jeg. 
Det er vigtigt at drage paralleller for på den måde at kunne 

vise klienten, at det ikke kun var i går, hun blev ked af det og 
ængstelig, men at det er hver gang, hun bruger mange timer på 
den type tanker.
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3 af 7: Klientens strategier

– Når du får den slags tanker, der gør, at du bliver ked af det og angst, 
forsøger du så nogensinde at slippe væk fra tankerne, eller forsøger 
du at stille noget op med dem? spørger jeg hende derefter om. 

Birgitte fortæller, at hun hele tiden prøver at være på forkant 
med situationen, så hun netop ikke misser et telefonopkald. Hun 
tjekker også sin mail flere gange om dagen og forbereder sig på, 
hvad hun skal sige, næste gang hun er i kontakt med jobcenteret. 
Telefonen er altid i nærheden af hende, så hun ikke misser et opkald. 

– Gør du ellers noget for at slippe væk fra tankerne eller stille 
noget op med tankerne? spørger jeg hende om og gennemgår 
de første af punkterne på listen over strategier. Tankeundertryk-
kelsesstrategier anvender hun efter eget udsagn ikke. Undgåelse 
bruger hun, for hun forsøger at undgå gamle bekendte og gam-
le venner. Hun kan ikke lide at møde nogen, der ikke kender til 
hendes nye situation, for så er hun nødt til at fortælle om, hvor 
skidt det går hende. Stimulanser bruger hun ikke. Hun forsøger 
indimellem at distrahere sig selv ved at se fjernsyn og følge med 
i nogle serier. Det hjælper en smule, men hun kan ikke sidde og 
se fjernsyn hele dagen. Det hjælper hende også at være sam-
men med sit barnebarn, for så tænker hun ikke over sin situation. 
Meditation har hun ikke prøvet, og gåture er svært for hende på 
grund af ryggen. Trusler holder hun øje med ved hele tiden at være 
i nærheden af sin telefon og tjekke sin mail flere gange om dagen. 
Positiv tænkning prøver hun at benytte hver dag, fortæller hun.

– Så forsøger jeg at sige til mig selv, at det nok skal gå. Du har 
klaret dig selv et helt liv, så du kan også klare dig selv nu. 

– Fungerer det at prøve at ændre nogle negative tanker til 
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noget positivt? Tror du på det, når du siger til dig selv, at det hele 
nok skal gå?

– Nej, ikke rigtig. 
Der er ikke noget galt med positive tanker. Men den positive 

tænkning kan som udgangspunkt ikke bruges på den måde, som 
Birgitte forsøger på. Jeg tager et stykke papir frem og tegner en 
vandret linje tværs over papiret og viser tegningen til Birgitte. 

– Lad os antage, at vi mennesker har nogle overbevisninger. 
Dem tegner vi ind på linjen her. I midten har vi tallet 0. Længst til 
højre har vi +100, og længst til venstre har vi -100. Minussiden er 
de negative overbevisninger. På -100 føles alt forfærdeligt, og som 
om ingenting nogensinde bliver bedre. Det kan ikke blive værre. 
På +100 er alt godt og dejligt, og du er overbevist om, at alt bliver 
fantastisk. At bruge positiv tænkning vil svare til, at du skal rykke 
din overbevisning fra -100 til +100 i løbet af få sekunder. Proble-
met med det er, at det med stor sandsynlighed ikke kan lade sig 
gøre. Det vil nærmest kræve en fuldkommen konvertering. Fore-
stil dig, at et menneske i løbet af få sekunder skulle rykke sig selv 
fra at være dybt troende kristen til at være 100 procent ateist. Det 
vil ikke kunne ske. Det tager tid at rykke sig – hvis det overhovedet 
kan lade sig gøre. 

Jeg møder efterhånden mange klienter, der prøver at bruge 
positiv tænkning som strategi mod negative tanker, og som ikke 
lykkes med det. For du kan ikke konvertere en andens overbevis-
ning i løbet af få sekunder – over tid, ja, der kan du måske godt. 
Men positiv tænkning kan man i situationen ikke bruge som mod-
argument til negative tanker.

Ingen af Birgittes strategier er specielt virkningsfulde. Heller 
ikke selvom Birgitte har fornemmelsen af, at nogle af dem funge-
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rer okay for hende. 
– Hvis du fortæller mig, at der er nogle af dine strategier, der 

hjælper, hvordan kan det så være, at du alligevel har disse bekym-
ringer og grublerier dagligt? 

– Ja, måske virker de ikke særlig godt, når det kommer til styk-
ket, siger hun til mig. – Jeg troede måske, at de hjalp mere, end de 
rent faktisk gør. 

– Så det, du har fortalt mig, er, at du nogle dage kan bekymre 
dig otte timer over din situation. Andre dage måske endnu mere. 
Følelsesmæssigt bliver du ked af det og angst for, hvad der kom-
mer til at ske. Du har brugt omkring tre år på dagligt at være i de 
tanker, og hver eneste gang bliver du ked af det og angst. Så hvad 
fortæller det om at være i den type tanker?

– At det ikke er godt for mig.
– Lad os forestille os, at du kunne skrue ned for den mængde 

tid, du bruger på at være i disse tanker, dine bekymringer og grub-
lerier. I stedet for otte timer om dagen bekymrer du dig kun en 
time om dagen. Tror du, at det ville have nogen betydning for dig 
og din hverdag? 

– Ja, det tror jeg. Jeg ville nok være mindre ked af det og måske 
have mere lyst til at se mine venner og gå ud og lave ting sammen 
med min familie. Men jeg er jo mest ked af det, fordi jeg ikke har 
noget job. Hvis jeg nu havde noget at lave, ville jeg jo ikke have 
det sådan. 

– Okay. Har du selv en teori om, hvorfor du ikke har noget job 
lige nu? 

Årsagen til, at jeg spørger Birgitte om det, er, at vi alle har 
nogle teorier om os selv, om vores tanker og følelser, og hvordan 
vores hjerne fungerer. 
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– Det er på grund af min ryg, svarer Birgitte. 
– Betyder det så ud fra din forståelse, at din ryg vil forhindre dig 

i at få et job resten af dine dage?
– Jamen jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, for jeg er uddannet 

frisør, og det er det eneste, jeg kan. 
– Men tænker du, at der findes nogle muligheder, du måske 

ikke har tænkt på? spørger jeg hende så. 
– Ja, det kunne der godt være, men jeg ved ikke, hvad det skul-

le være. 
Jeg taler derefter med Birgitte om, at når hun bruger så meget 

tid på at være i sine bekymringstanker, hvor skulle tiden til at tæn-
ke i andre baner så komme fra? Og hvor skulle energien komme 
fra? Birgitte kan godt forstå min pointe, men siger også, at hun 
ikke ved, hvordan hun skal gøre det anderledes.

– I går brugte du otte timer på at gruble og bekymre dig. Og du 
har måske brugt lige så mange timer alle de andre dage de sidste 
tre år. Har du fundet en løsning? 

– Nej. 
– Så én ting ved vi, svarer jeg hende. – Du finder ikke en løsning, 

så længe du tager denne vej. Hvis vi nu skal lave plads til andre 
veje, er vi nødt til at reducere den tid, du bruger på at bekymre dig. 
Vi talte om lige før, at du måske ville være knap så ked af det og 
måske også have mere lyst til at se dine venner, hvis du ikke var i 
de tanker hele dagen. Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi nu 
i første omgang kan reducere den tid, du er i disse tanker. Og hvis 
den vej ikke fungerer, kan vi altid prøve at gå en anden vej. 

Idéen her er, at hvis der findes en løsning for Birgitte på hendes 
konkrete jobsituation, så vil hun aldrig kunne udføre den nødven-
dige handling for at nå frem til løsningen, så længe hun bruger al 
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sin energi på at være i de tanker, der gør hende ked af det og angst. 
Hjernen kan bedre tænke kreativt, i det øjeblik den bliver trukket 
væk fra alt overtænkningsmudderet. Hvis der findes en løsning, er 
der en større sandsynlighed for, at Birgitte finder den, når hun er 
væk fra sine bekymringstanker, sin trusselsmonitorering og sine 
grublerier. Altså hvis hun minimerer tiden, hun er i CAS, vil hun få 
energi til at kunne koncentrere sig om sit problem 1.

For mange klienter hjælper det også at tegne en hurtig teg-
ning af problem 1 og problem 2 (se kapitel 2, figur 1). På den måde 
kan de meget hurtigt afkode og forstå, hvor lidt problem 1 fylder 
i forhold til problem 2. Altså hvor lidt det reelle problem fylder i 
forhold til, hvor meget tankerne om det fylder.

4 af 7: Metakognitive antagelser

Efter strategispørgsmålene skal jeg finde frem til Birgittes meta-
kognitive overbevisninger. Selvom klienten måske allerede har 
fortalt lidt om dem gennem de svar, han eller hun giver, er det 
stadig vigtigt, at jeg spørger ind til dem. Der kan være forhold, 
klienten ikke er klar over endnu, og der kan være situationer, hvor 
man skal hjælpe klienten på vej, fordi han eller hun kan have mis-
forstået noget. Jeg går derfor i gang med at spørge Birgitte om 
spørgsmålene ud for punkt 4 i sagsformuleringen. 

– Når du er i disse tanker, som du for eksempel var i går, og alle 
de andre gange du har sådanne tanker, hvad er så din oplevelse? 
Er det dig, der styrer tankerne, eller er det dem, der styrer dig? 
spørger jeg Birgitte om. 

– Det er dem, der styrer mig. 
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– Så du har ingen kontrol over dem?
– Nej. 
– Hvilken betydning har det for dig at have disse tanker? Er de 

for eksempel farlige eller skadelige? 
– Jeg tænker, at der må være noget galt med mig, siden jeg har 

de her tanker og ikke bare kan lægge dem væk igen. Det er, som 
om de trækker mig ned, så det bliver umuligt for mig at handle. 
Og jeg er jo ellers sådan et menneske, der altid har handlet mig ud 
af ting. Hvis jeg havde nogle problemer i salonen eller derhjem-
me, så fandt jeg en løsning på det. Nu sidder jeg bare og græder 
og er ked af det. 

Hendes negative metakognition er altså, at hun føler, at hun 
ingen kontrol har over tankerne, og at de forhindrer hende i at 
gøre de ting, som hun vil eller skal gøre. Derefter bevæger jeg mig 
over i de positive metakognitioner og spørger hende om, hvilken 
funktion hendes bekymringer og grublerier kan have, om de for 
eksempel hjælper hende med at finde svar, løsninger eller at være 
forberedt på noget. 

– Jeg prøver at tænke mig frem til en løsning og at tænke tan-
ken færdig, så den kan forsvinde igen. Og så forsøger jeg at være 
forberedt og have min forklaring på plads, hvis min sagsbehandler 
ringer for at høre, hvorfor jeg for eksempel ikke tog min telefon. 
Jeg prøver hele tiden at være på forkant og forberede mig på, 
hvad der eventuelt kunne ske, hvis nu de ringer til mig i morgen, 
eller hvis jeg bliver indkaldt til et møde. 

Når folk forsøger at tænke sig til, hvad der kommer til at ske, 
og de forsøger at gennemgå alle mulige fremtidsscenarier, kan 
det betragtes som et forsøg på at forudse og derved kontrollere 
fremtiden. Birgitte tror, at hun kan kontrollere, hvad der kommer 
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til at ske, når hun skal tale med sagsbehandleren, ved mentalt at 
forestille sig alle mulige scenarier og dialoger. 

Om en terapeut allerede under sagsformuleringen vælger at 
sætte spørgsmålstegn ved klientens strategier, er en smagssag. 
For nogle fungerer det bedre at gøre det, når sagsformuleringen 
er udfyldt, og for andre giver det mening at gøre det undervejs. 
Jeg gør det som regel undervejs, mens vi taler om emnet, fordi det 
føles mere naturligt. For eksempel taler jeg allerede med Birgitte 
om, hvorvidt hendes overbevisning om vigtigheden af at gruble 
og bekymre sig har fungeret for hende, da vi taler om hendes 
strategier og herunder overtænkningen. Det betyder også, at jeg 
indimellem ændrer på rækkefølgen af spørgsmålene i sagsformu-
leringen. Forskellige terapeuter kan have forskellige fremgangs-
måder. Det vigtigste er, at alle punkterne bliver afdækket.

Birgitte har altså negative metaantagelser om både manglen-
de kontrol over bekymringer og grublerier og om deres potentiel-
le skadelighed samt en positiv metaantagelse om, at de mange 
timers grublerier og bekymringer må føre til en løsning.

5 af 7: Egen vurdering af metakognitive antagelser

Det sidste punkt i sagsformuleringen handler om at få Birgit-
tes egen vurdering af sine metakognitive antagelser. Jeg beder 
hende om på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er “jeg er uenig”, og 
10 er “jeg er enig”, at vurdere, hvor meget hun tror på følgende 
udsagn:
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Jeg har ingen kontrol over mine tanker, for eksempel 
bekymringer og grublerier: 10

Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, 
hvad jeg skal eller vil: 9

Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod 
min vilje: 7

Det kan være skadeligt eller farligt at have negative 
tanker: 6

Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg 
kunne finde en løsning eller et svar: 8

Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestem-
te situationer: 10

Mine bekymringer om forskellige fremtidige hæn-
delser hjælper mig med at være forberedt: 8

Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg 
har det: 7

Ved at være på vagt over for mulige trusler føler jeg 
mig tryg: 8

Jeg er mine tanker: 6

Jeg har ingen effektive strategier, som jeg kan anven-
de, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig: 8

Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye 
strategier: 8
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kig Dig oMkriNg-øVeLSeN
Sagsformuleringen er nu udfyldt, og efter at jeg har talt med Bir-
gitte om hendes svar og gennemgået dem sammen med hende, 
har jeg valgt en øvelse, som vi skal nå at udføre, inden hun får 
sit hjemmearbejde, og vi afslutter for i dag. Den hedder kig dig 
omkring-øvelsen.33

Det er forskelligt, hvor mange øvelser jeg kan nå med klien-
terne i løbet af en session, alt afhængigt af klientens tilstand samt 
min vurdering af, hvad og hvor meget der skal nås. Med Birgitte 
har vi brugt en del tid på at gennemgå sagsformuleringen og her-
under at tale om hendes strategier såvel som hele hendes nuvæ-
rende situation. Det er altid op til terapeuten at vurdere i situatio-
nen, hvornår man skal styre klienten hurtigere videre. I forhold til 
Birgitte giver jeg hende lidt mere tid til at tale i, fordi hun oplyser 
mig om mange dårlige oplevelser med sagsbehandlere, hun ikke 
føler, lytter til hende. Derfor får hun lidt mere taletid, men stadig 
så der er tid nok til at udføre en øvelse og at blive introduceret for 
hjemmearbejdet. 

I forlængelse af snakken om problem 1 og 2 er det relevant 
at begynde med opmærksomhedstræning og bevidstheden om 
forskellen på indre og ydre fokus. Ved et indre fokus retter vi 
opmærksomheden indad mod tanker, følelser og fornemmelser, 
og ved ydre fokus retter vi opmærksomheden mod forhold uden 
for os selv, altså vores omgivelser. Fordi Birgitte er så meget alene 
derhjemme, har hun masser af tid til at være i sine negative tanker 
og give dem alt for meget opmærksomhed. Det er derfor vigtigt, 
at Birgitte kommer i gang med at træne sin evne til at kunne skrue 

33 Frit efter Wells, 2009, s. 56-70; Wells, 1997, s. 273-274.
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ned for sit indre fokus. Vi skal aldrig i nul, for det kan ikke lade 
sig gøre, men vi skal skrue ned, når fokus på tankerne fylder for 
meget. I begyndelsen af et terapiforløb er det væsentligt at styrke 
alle de aspekter, vi har indflydelse på, så klienten ikke fortsætter 
med at forsøge at kontrollere ting, som ikke kan kontrolleres, eller 
bliver ved med at tro, at man ikke kan lære at styre sin opmærk-
somhed. Derfor begynder jeg med en øvelse, der handler om at 
kunne kontrollere sin opmærksomhed. Målet med øvelsen er, at 
klienterne selv skal nå frem til en erkendelse af, at de allerede har 
en vis kontrol over opmærksomheden, og at de kan få en større 
indflydelse på, hvor meget eller hvor lidt opmærksomhed de vil 
give bestemte tanker.

Jeg beder Birgitte om at kigge rundt i lokalet og faktuelt, altså 
uden at vurdere eller bedømme, beskrive det, hun ser. 

– Der er et skrivebord, en stol, en computer, en tavle, en hånd-
vask, et billede, begynder hun. 

Jeg sørger for, at hun bliver ved med at beskrive omgivelserne 
i 30-50 sekunder. Derefter beder jeg hende også om at tælle bla-
dene på en plante og kuglepennene på skrivebordet samt firkan-
terne i et mønster på gulvtæppet. 

– Hvor var din opmærksomhed henne under øvelsen? spørger 
jeg hende.

– Den var på rummet og alt det, der står i rummet. 
– Hvem bestemte, præcis hvilke ting du skulle fokusere på? 
– Det bestemte jeg selv, siger hun. 
– Så hvem styrer din opmærksomhed? 
– Det gjorde jeg. Men det var jo dig, der sagde, at jeg skulle 

kigge mig omkring og beskrive det, jeg så. 
– Det er rigtigt, siger jeg til hende, men jeg bestemte ikke, hvil-
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ke ting du skulle udpege. Og jeg kan heller ikke styre din hjerne og 
få dig til at kigge ud i rummet, hvis du ikke vil. I teorien kunne du 
have rejst dig op og være gået din vej, hvis du ikke gad være med 
til øvelsen. Så det var dig, der selv bestemte, hvad du ville rette din 
opmærksomhed mod. 

– Hvordan havde du det følelsesmæssigt under øvelsen? spør-
ger jeg hende derefter. 

– Jeg havde det fint, siger hun. 
– Havde du det bedre, da du fokuserede på tingene i rummet, 

end da du fokuserede på tankerne om telefonopkaldet fra i går? 
– Ja, meget bedre. 
– Vil du sige, at du havde overvejende indre eller ydre fokus i 

kig dig omkring-øvelsen?
– Det var ydre fokus. 
– Så hvor har du det bedst henne? Ved indre eller ydre fokus?
– Det er ved ydre fokus. 
Jeg giver Birgitte en lydfil med opmærksomhedstræning inde-

holdende forskellige lyde (se Terapeutens redskabskasse i slutnin-
gen af kapitlet), som hun skal træne 1-2 gange dagligt derhjem-
me, indtil vi ses næste gang. Samtidig skal hun også prøve at finde 
flere situationer i sin dagligdag, som inviterer til ydre fokus, så hun 
hele tiden træner sin bevidsthed omkring indre og ydre fokus. 

– Men jeg kan jo ikke ændre på, om sagsbehandleren ringer, og 
det er jo der, jeg får det dårligt, siger hun så. 

– Det er rigtigt. Men ville du kunne styre det bedre ved at bekym-
re dig om det? Vil du for eksempel via dine tanker eller ved at tjekke 
telefonen få mere indflydelse på, hvad sagsbehandleren gør? 

For Birgitte er det essentielt at begynde at erkende, at hendes 
mange bekymringer, grublerier og trusselsmonitorering ikke hjæl-
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per hende, og at det ingen indflydelse har på hendes situation ud 
over at gøre hende endnu mere ked af det og ængstelig. Terapeu-
ten er nødt til at finde sine argumenter i klientens egne erfaringer. 
Som for eksempel i Birgittes tilfælde at spørge om, hvorvidt det er 
Birgittes bekymringer, der får sagsbehandleren til ikke at sende Bir-
gitte ud i en praktik, hun ikke kan klare. Når jeg begynder at spørge 
mine klienter, om deres tanker er magiske, om de kan få ting til at 
ske, og om de så også kan forudse lottotallene på lørdag, ser de, at 
deres overdrevne opmærksomhed på deres egne tanker ikke har 
nogen indflydelse på ydre omstændigheder – det har kun indflydel-
se ét sted, og det er på klientens velbefindende. Jeg henviser altså 
hele tiden til, at det, klienten hidtil har forsøgt, ikke har virket, og 
at hvis de gør, som de plejer, så ender det, som det plejer. På den 
måde kan jeg få dem til at komme videre og prøve noget nyt. 

Session 2

Da Birgitte møder op til session 2, taler vi om, hvordan det er gået 
med hjemmearbejdet. Hun har gjort det, jeg bad hende om, og 
har lavet opmærksomhedsøvelser to gange om dagen. Terapeu-
ter kan godt møde klienter, der tror, at det er de 45 minutter, hvor 
de mødes med terapeuten, al forandring udspringer af. Sådanne 
forløb vil en klient højst sandsynligt ikke få meget ud af. Derfor er 
det vigtigt, at klienten forstår, at arbejdet ligger i perioderne mel-
lem sessionerne. Birgitte har heldigvis forstået, at arbejdet ligger 
hos hende, og hun har taget opgaven til sig. Samtidig har hun 
også været opmærksom på indre og ydre fokus og har derhjemme 
forsøgt sig med sin egen lille version af kig dig omkring-øvelsen.
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Jeg beder hende igen om at udfylde punkterne i forhold til sin 
vurdering af de metakognitive overbevisninger i punkt 5 i sagsfor-
muleringen. Hendes score er allerede lavere og flere steder faldet 
mellem 1 og 3 point. Jeg er tilfreds med hendes progression, som 
bevidner, at hendes metakognitioner er ved at forandre sig, og at 
hendes metakognitive bevidsthed er styrket.34

6 af 7: Opfølgende vurderingsspørgsmål

I session 2 beder jeg hende også om at vurdere disse fire udsagn 
fra punkt 6 i sagsformuleringen på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er 
“jeg er uenig”, og 10 er “jeg er enig”: 

Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de 
nye strategier: 5

Jeg anvender slet ikke nye strategier: 2

Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig: 1

Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier: 4

I session 2 skal Birgitte også introduceres for begrebet detached 
mindfulness. Altså tilstanden, hvor hun skal forholde sig passivt 

34 Se også Wells, 1997, s. 272, vedrørende metakognitiv bevidsthed.
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til sine tanker. Jeg fortæller hende om de 70.000 tanker,35 hun har 
hver dag, og spørger hende, om hun aktivt gjorde noget for at 
glemme de tanker, som hun ikke han huske mere. 

– Nej, dem gjorde jeg ingenting for at glemme, svarer hun. 
– Er der tanker fra i går, som du husker i dag? spørger jeg hende.
Det var der. En del, endda. Alle de tanker, der omhandlede 

hendes fremtid. Det viste sig, som det altid gør, at de tanker, som 
stadig er til stede, netop er de tanker, der har fået mere opmærk-
somhed. Pointen er, at tanker kommer og går – det er deres natur. 
Det er noget, der sker af sig selv, hvis vi ikke gør noget særligt ved 
dem. Birgitte skal lære at generalisere tilstanden, så den også 
omfatter andre ord eller andre tanker, som hun lige nu betragter 
som vigtige. 

ASSoCiATioNSøVeLSeN
Jeg fortæller Birgitte, at vi nu skal lave en øvelse, men jeg fortæl-
ler hende ikke, hvad den går ud på.36

– Om lidt remser jeg en række ord op, siger jeg til hende, og 
jeg vil bede dig om bare at lytte til, hvad jeg siger, og forholde dig 
passivt til ordene. Prøv at forestille dig, at du er i biografen, og at 
din hjerne er projektoren. Ligesom når du ser en film, ved du ikke, 
hvad der kommer til at ske, og du kan heller ikke påvirke hand-
lingen.37 Det samme beder jeg dig om her. Du skal ikke begynde 
at hente informationer fra din hjerne om ordene eller tænke over 
dem. Du skal bare lytte og blot opleve, hvad din hjerne kommer 

35 Wells, 2009, s. 71-78; Fisher; Wells (red.), 2016, s. 305-307.
36 Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015; Wells, 2009, s. 81.
37 Sammenligningen med biografen er ikke en del af Wells’ associationsøvelse.
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op med, uanset hvad det måtte være. 
Jeg remser en række neutrale ord op for hende: bil, skrivebord, 

hus, kuglepen, appelsin, bog, kaffekop, blomst, vandkande, grøn, 
gulvtæppe osv. 

Bagefter spørger jeg Birgitte om, hvor godt det lykkedes hende 
at forholde sig passivt til ordene. Det lykkedes hende ved de fleste 
af dem, men ikke ordet “hus”, for der begyndte hun at tænke over, 
at datteren og datterens mand skulle på husjagt i weekenden. Vi 
udfører derfor øvelsen igen, så Birgitte kan øve sig i at lade tanker-
ne poppe op, uden at hun gør noget aktivt ved dem. Hun skal blot 
registrere ordene og gøre endnu mindre ved tankerne end sidst. 
Efter at have været igennem øvelsen fire gange formår Birgitte at 
distancere sig fra ordene. Det er forskelligt, hvor lang tid det tager 
for en klient at nå dertil. Birgitte er nu parat til at prøve øvelsen 
igen. Denne gang sætter jeg hendes triggerord ind – dog uden at 
advare hende. Da jeg lavede sagsformuleringen, kunne jeg se, at 
nogle af hendes triggerord kunne være “sagsbehandler”, “møde”, 
“jobcenter”. De ord putter jeg nu ind imellem de neutrale ord. Jeg 
remser igen en række ord op: 

– Skrivebord, bil, kuglepen, sagsbehandler, kaffekop, hus, appel-
sin, møde, kontorstol, lyskryds, jobcenter, grøn, gulvtæppe, blomst.

Denne gang reagerer Birgitte tydeligt på sine triggere. Jeg 
spørger hende, om ordene, hun reagerede på, forsvandt lige så let 
som de andre ord. 

– Nej, det gjorde de ikke, siger hun. – Jeg begyndte at tænke 
på, at jeg skal til møde med jobcenteret snart igen, og jeg er ner-
vøs over, hvad der kommer til at ske. 

– Kan det tænkes, at du gav tanken om, at du skal til møde, 
mere opmærksomhed, end du gav de andre tanker? 
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– Ja, det gjorde jeg helt sikkert. 
På den måde får jeg vist Birgitte, at hun giver nogle tanker 

meget mere opmærksomhed, end hun giver andre, og at det 
netop er derfor, de bliver hængende, samtidig med at det har en 
følelsesmæssig konsekvens for hende. 

Vi udfører øvelsen flere gange, for at Birgitte når derhen, hvor 
hun ikke længere forholder sig aktivt til sine triggerord, men blot 
forholder sig lige så passivt til ordet “sagsbehandler” som til ordet 
“appelsin”. Jeg forklarer hende, at selvom visse tanker kan medfø-
re en fysisk reaktion, er selve den kropslige oplevelse ikke noget, vi 
kan eller bør styre – vi skal blot blive ved med at forholde os obser-
verende. Det er ikke nødvendigt for os at forholde os til alt det, der 
popper op i vores tanker. Indimellem kan vi vælge at forholde os 
til tankerne, og andre gange kan vi vælge at lade være. Det er for 
terapeuten vigtigt at vise klienten, at han eller hun har valget. 

BekyMriNgSBuTikkeN
Birgitte får også denne gang hjemmearbejde. En øvelse, jeg kal-
der for bekymringsbutikken.38

Øvelsen går ud på at henvise sine bekymringer og grublerier 
til et bestemt selvvalgt tidspunkt, dog helst et par timer før sen-
getid. Når hendes bekymringer dukker op i løbet af dagen, skal 
hun blot nøjes med at registrere, at de er der, og henvise dem til 
det valgte tidspunkt. Hun skal ikke prøve at fjerne dem eller afvise 
dem, for de må gerne være der. Men hun skal heller ikke begynde 
at tage sig af dem. Hun kan vælge, at hun kl. 19.00 i aften må kig-
ge på dem. Det er det tidspunkt, bekymringsbutikken åbner, og 

38 Inspireret af Wells, 2009, s. 106-108; Burlan Sørensen, 2018, s. 79.
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den lukker igen kl. 19.15. I det tidsrum må hun altså tage sig af alle 
sine bekymringer og grublerier, det vil sige alle de CAS-relaterede 
tanker. Men kun i 15 minutter. Derefter lukker butikken igen. 

– Hvis der, når klokken bliver 19.00, ikke er nogle bekymringer, 
lukker du bare tidligt den dag, siger jeg til hende. 

 Nogle gange fortæller jeg også klienterne, at det er det sam-
me, som når jeg kigger ud i venteværelset for at se, om jeg har 
flere klienter den dag. Hvis der ikke sidder nogen, går jeg ikke ned 
på gaden og råber: “Hey, jeg har en ledig psykologtid.” Jeg skal 
ikke lede efter klienter, og Birgitte skal ikke lede efter bekym-
ringstanker. 

– Kommer der nogle bekymringer senere samme aften, må de 
vente, til butikken åbner igen dagen efter kl. 19.00, og så kan du 
tage dig af tankerne der. 

Det er ikke sikkert, at Birgitte kan nøjes med at holde butik-
ken åben i kun et kvarter i begyndelsen. Og det er også okay. Men 
kan hun minimere den tid, hun er i CAS, og bevæge sig fra otte 
timer til fem timer og derefter til tre timer, vil hun få det væsentlig 
bedre, end hvis hun bruger otte timer eller mere hver dag på at 
gruble og bekymre sig. 

Session 3

I session 3 fortsætter vi med opmærksomhedstræningen og deta-
ched mindfulness-øvelser. Vi taler også om, hvordan det går med 
hendes sociale liv. Hun fortæller, at hun er begyndt at komme 
lidt mere ud, og at hun har besøgt en veninde, som hun ikke har 
besøgt i lang tid. Lydfilen bruger hun stadig, og hun prøver samti-
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dig at have ydre fokus, når hun bevæger sig ud, og lægge mærke 
til bygninger, gadeskilte, cyklister, farver på overtøj m.m. 

kLeMMeøVeLSeN
Jeg udfører også en øvelse med hende – klemmeøvelsen.39

Det er en øvelse, som er god at bruge sammen med klienter, 
der har en vedvarende tilstand som for eksempel kroniske smer-
ter, dårlig økonomi, det vil sige tilstande, der ikke blot er forbigå-
ende. I forhold til sådanne tilstande sker der ofte det, at klienter 
retter deres opmærksomhed mod problemet det meste af tiden i 
bevidstheden om, at problemet ikke forsvinder. Jeg beder Birgitte 
om at trykke en af sine fingernegle hårdt ned i sin tommelfinger, 
så hun kan mærke, at det gør lidt ondt. Hun skal holde fast og må 
ikke give slip, før jeg siger til hende, at hun må. Imens hun holder 
neglen ned mod sin finger, tager vi en lille snak om hendes barne-
barn, hvor gammel han er, hvad han hedder, om han er begyndt 
at kravle osv. I princippet kan samtalen handle om hvad som helst. 
Terapeuten kan også bede klienten om at beskrive nogle ting i 
lokalet, men da mange andre øvelser også indeholder lige præcis 
den opgave, prøver jeg altid at variere emnerne. Pointen er her, at 
opmærksomheden skal være rettet mod alt andet end klientens 
finger. Da der er gået cirka et minut, beder jeg Birgitte om nu at 
rette al sin opmærksomhed mod sin finger, mens hun stadig beva-
rer trykket på den. Jeg er stille i et øjeblik, mens hun gør det. Efter 
cirka 30 sekunder siger jeg til hende, at nu må hun slippe trykket. 

– Hvordan var det for dig i de to forskellige situationer? Var 
der for eksempel forskel på første del af øvelsen, hvor vi talte om 

39 Frit efter Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015.
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dit barnebarn, og under anden del af øvelsen, hvor du kun skulle 
fokusere på din finger?

– Ja, det var mere tydeligt, at det gjorde ondt i fingeren under 
andet forsøg. I det første glemte jeg nogle gange, at det gjorde 
ondt, fordi jeg tænkte på mit barnebarn, siger hun. 

– Og sådan er det nogle gange i livet, siger jeg til hende. – Der 
kan være nogle tilstande, som ikke er forbigående, men nu bruger 
vi smerten i fingeren som en metafor for en udfordring, du står over 
for lige nu, inklusive dine kroniske smerter i ryggen, som vi ikke bare 
kan få til at forsvinde eller fikse her og nu. For hvad sker der med 
problemet, når hele din opmærksomhed bliver rettet mod det? 
Smerten er der hele tiden, men du har det bedre psykisk, når du ikke 
vender hele din opmærksomhed mod noget, du ikke kan fikse nu. 

Session 4

Da vi mødes igen i session 4, går det stadig godt for Birgitte i for-
hold til opmærksomhedstræningen, og hendes humør er blevet 
bedre, synes hun. Men hun benytter sig stadig en del af trussels-
monitorering og tjekker farer, det vil sige det, som for Birgitte er 
en fare: telefonopkald, mails, postkassen. Hver gang hun åbner 
sin mail eller postkassen, og hver gang hun kigger på sin telefon, 
er det forbundet med frygt for, hvilke beskeder eller breve hun har 
fået fra kommunen eller jobcenteret. Hun holder hele tiden øje 
med potentielle trusler og er derfor unødvendigt lang tid i alarm-
beredskab. Birgitte skal derfor introduceres for noget nyt, nemlig 
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opmærksomhedsrefokusering.40

Det er ikke underligt, at Birgitte går rundt og holder øje med 
det, der for hende er en potentiel trussel. Hun har hørt mange 
historier om, hvad det har betydet for andre at glemme et møde, 
og hun ved også, hvad det betyder for hendes velbefindende at 
blive sendt i praktik et sted, hvor hun med sin dårlige ryg ikke kan 
klare arbejdet. Det er derfor forståeligt, at hun i en periode er 
overopmærksom på de ting. Men vi skal prøve at få hende ud af 
de lange perioder, hvor hun er i alarmberedskab. 

TrygheDSSigNALer
– Prøv at tjekke din telefon nu, præcis som du plejer at gøre det, 
beder jeg Birgitte om. Jeg vil via denne øvelse hjælpe hende med 
at finde tryghedssignaler i stedet for kun faresignaler.

Hun tager sin telefon frem og tjekker først, om nogen har 
ringet til hende. Derefter kigger hun på, om hun stadig har sine 
indkodede numre til de forskellige afdelinger i kommunen og på 
jobcenteret. Hun tjekker også, at hun ikke er kommet til at blokere 
nogle af de vigtige numre. Hun er tit bange for, at hun er kommet 
til at blokere numre fra kommunen, hun endelig ikke må blokere. 
Sms’er kigger hun også efter såvel som private mails og e-Boksen. 

– Nu laver vi et nyt forsøg. Denne gang vil jeg ligesom før bede 
dig om at tjekke din telefon, men du skal lægge mærke til neutra-
le ting. Læg mærke til telefonens farver, ikoner, knapper, skærm, 
etui. Da Birgitte har gjort det, spørger jeg: 

– Hvordan var det følelsesmæssigt for dig at tjekke din telefon 
nu, hvor du rettede din opmærksomhed mod de neutrale ting? 

40 Frit efter Wells, 2009, s. 146-150.
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– Det føltes på en måde normalt. 
– Okay. Så prøver vi et tredje forsøg. Første gang lagde du 

mærke til faresignalerne, anden gang de neutrale ting. Nu vil jeg 
bede dig om at lægge mærke til tryghedssignalerne ved telefo-
nen. Når du tager din telefon op, hvad kunne så for dig være et 
tryghedssignal? 

Svarene vil altid være individuelle, for der er forskel på, hvad vi 
hver især forstår som værende trygt. Birgitte er da også i tvivl om, 
hvad jeg mener. Men sammen finder vi frem til, at det føles trygt 
for hende at vide, at telefonen er ladet op, og at der altid er mere 
end 40 procent strøm på telefonen. Det er også trygt for hende at 
vide, at den ikke er på lydløs. 

– Jeg kan også se nogle skønne billeder af mit barnebarn, som 
gør mig glad, siger Birgitte. 

Efterhånden finder vi frem til, at der er mange tryghedssigna-
ler ved hendes telefon, for hun har også nogle søde mails liggende 
fra en veninde. Hun har sine tre børns telefonnumre kodet ind 
som favoritter. For Birgitte bliver det nu en anderledes oplevelse 
at kigge på sin telefon i forhold til før, hvor hun kun kiggede efter 
faresignaler. Målet er at hjælpe hende og alle andre klienter med 
at få et mere afbalanceret syn på livet generelt. Der kan være fare-
signaler, vi selvfølgelig skal holde øje med, såvel som tryghedssig-
naler, vi også skal være opmærksomme på. 

Jeg fortæller også Birgitte om et eksempel fra mit eget liv. Det 
fortæller jeg mange af mine klienter for at nuancere deres syn på 
tryghedssignaler og faresignaler. Jeg holder meget af at gå i ope-
raen og bor et stykke væk derfra. Nogle gange er der sene forestil-
linger, og på min vej hjem cykler jeg ad nogle veje, som er mere 
øde og dårligere belyste end andre. Jeg kan vælge at holde øje 
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med faresignalerne eller trusselsmarkørerne, som det også kaldes: 
mørket, den hvide varevogn, der holder parkeret, manden, der 
går alene lidt længere nede ad vejen. Jeg kan også vælge at holde 
øje med tryghedsmarkørerne: lyset fra lejlighederne, der viser, at 
mange mennesker er hjemme nu, gruppen af grinende unge men-
nesker, bilerne, der kører forbi og lyser vejen op. Og så er der de 
neutrale markører: det nye hegn, som er blevet sat op, bygnin-
gernes mærkelige grønne farve. Det er et mere afbalanceret syn 
på verden. Jeg kan stadig holde øje med ham, der går på gaden, 
som ser lidt farlig ud, men det er også et trygt miljø, hvor der er 
mange andre mennesker på gaden, og hvor jeg også har plads til at 
lægge mærke til nye byggerier. Hvis jeg hele vejen hjem kun holdt 
øje med trusler, ville det for det første være stærkt ubehageligt for 
mig. For det andet ville jeg også overse alle tryghedselementerne, 
som ville kunne hjælpe mig, hvis der mod al forventning alligevel 
skulle ske mig noget. Og for det tredje ville det måske ende med, 
at jeg ikke kom af sted til operaen alene på grund af frygt.

Jeg hører ofte klienter sige, at de føler sig mere trygge ved at 
holde øje med potentielle trusler. Men det, der i virkeligheden 
sker, er, at deres angst stiger som et resultat af denne strategi. Ved 
hjælp af eksperimenter, der minder om det, jeg udførte med Bir-
gitte, oplever de, at det, de tror, strategien gør for dem, og hvad 
den reelt gør, er to forskellige ting. For Birgitte handler det også 
om en refokusering. Hun har de sidste tre år rettet sin opmærk-
somhed mod trusler. Nu skal opmærksomheden rettes mod neu-
trale elementer og tryghedssignaler, for at hun kan få balance i sit 
liv igen. Derhjemme skal hun derfor også øve sig på refokusering.
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Session 5-6

I de sidste sessioner laver jeg både nogle nye og gamle øvelser 
med Birgitte for at tjekke, om hendes negative metakognitioner 
har ændret sig, og jeg sikrer mig, at hun ikke længere prøver at 
finde løsninger ved at overtænke. Vi laver blandt andet associa-
tionsøvelsen41 og opmærksomhedstræning42 med lyde, hvor jeg 
guider hende i terapien. Hun udfylder igen spørgsmålene om 
metakognitioner, og hendes score er ret lav. De ligger alle mellem 
1 og 3. Jeg taler også med Birgitte om, hvilke eventuelle triggere 
hun vil kunne møde fremover, og hvordan hun kan øve sig i blandt 
andet detached mindfulness. Det kan for eksempel være, at hun 
kommer i arbejde eller arbejdsprøvning, og at hun skal forholde 
sig til en chef i en periode i stedet for en sagsbehandler. Det kan 
også være, at hun skal holde nogle møder med sin bank for at få 
styr på sin økonomi, hvilket også kan være forbundet med angst 
for hende. 

Vi aftaler, at hun skal komme tilbage om halvanden måneds 
tid for at følge op på, hvordan det går hende. For nogle klienter 
er det første forløb nok, og de har ikke behov for at vende tilbage. 
Jeg sætter som regel en aftale ind i kalenderen med folk for en sik-
kerheds skyld, og når vi når hen omkring tidspunktet, hvor vi skal 
mødes, vælger de enten at beholde deres aftale, hvis de har behov 
for at mødes igen, eller at aflyse aftalen, fordi de synes, at det går 
så fint, at de ikke umiddelbart har behov for en session hos mig. 

41 Wells, 2009, s. 81-82.
42 Wells, 2009, s. 61-64.
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Boostersessioner

For Birgitte er det tiltrængt at vende tilbage efter halvanden 
måned. Hun har i mellemtiden været i et praktikforløb med en del 
fysisk hårdt arbejde, som var for hårdt for hendes ryg, og hun har 
fået det skidt igen. Det har gjort det svært for hende at anvende 
mange af teknikkerne og at holde øvelserne ved lige. Hun er nu 
begyndt at respondere på sine triggere med CAS igen. Vi bruger 
derfor nogle sessioner på at repetere og finde tilbage til det sted, 
hun var, da hun forlod mig sidst. Birgitte har brug for at se, at hun 
trods alt godt kan komme tilbage til et værdigt liv ved at imple-
mentere det, hun har lært.

I alt bruger Birgitte seks sessioner i første runde, og da hun 
vender tilbage, får hun fire sessioner. Efter de i alt 10 sessioner 
har hun det væsentlig bedre. CAS er blevet reduceret i en sådan 
grad, at hun har overskud og energi til at begynde at tænke over 
sin situation, og hun kan begynde at overveje, hvilke muligheder 
hun har for at skabe sig et nyt og anderledes arbejdsliv. Under for-
løbet går jeg ikke ind i alt det, der handler om efteruddannelse, 
jobmuligheder, og hvordan Birgitte skal strukturere sit liv efter 
sit sygdomsforløb. Så snart hjernen er blevet fri for CAS, kan den 
kreative del tage over og begynde at skabe muligheder selv.

 



Terapeutens redskabskasse

TErApEuTENS 
rEdSKABSKASSE

opmærksomhedsøvelse, lydfil                             

Hvis man som terapeut ønsker at bruge lydfiler som en del af 
terapien, er det vigtigt at indtale teksten langsomt, tydeligt og 
neutralt eller eventuelt at få en oplæser til at indtale øvelsen. Det 
gælder alle lydfil-øvelserne i bogen. Tekst i parentes er instrukser 
til terapeuten. 

Specifikt for denne øvelse: 

I forhold til opmærksomhedsøvelsen kan den indtales på flere for-
skellige måder. Jeg har valgt at bruge en app med forskellige lyde, 
man kan skrue op og ned for, og har udvalgt seks lyde: regnvejr, 
et tog i bevægelse, bølger, utydelig samtale, en knitrende pejs, 
nattelyde (lyden af insekter m.m.). Lydene afspiller jeg på samme 
tid, og jeg skruer op og ned for specifikke lyde undervejs for at 
øge øvelsens sværhedsgrad. Derudover taler jeg ind over lydene 
og giver klienten diverse instrukser. Optagelsen varer cirka 10 
minutter. 
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Opmærksomhedsøvelsen,43	 Birgitte	 får	 med	 hjem	 som	 lydfil,	
kan du læse her som tekst:

Når du oplever stress eller anden form for psykisk mistrivsel, 
sker der ændringer i den måde, du tænker på. Bekymringer og 
grublerier	 kommer	 i	 fokus,	 og	 du	 kan	 finde	 det	 vanskeligere	
at gøre de ting, som du normalt gør. De negative tanker fylder 
meget, og det kan virke, som om de har overtaget kontrollen 
med dit sind. Den første ting, vi kan gøre, er at hjælpe dig med 
at genvinde kontrollen over dine tankeprocesser ved hjælp af 
en teknik, der hedder opmærksomhedstræning. Målet er, at du 
på længere sigt selv skal bestemme, hvilke tanker og følelser 
der skal have din opmærksomhed og hvor længe. Jeg vil bede 
dig	lytte	til	denne	fil	en	til	to	gange	dagligt,	dog	ikke	når	du	er	i	
stærk affekt. 

I løbet af øvelsen vil jeg bede dig rette din opmærksomhed 
mod forskellige lyde. Jeg vil også bede dig om at anvende din 
opmærksomhed på forskellige måder. Du skal blot følge mine 
instrukser	efter	bedste	evne.	Undervejs	kan	du	opleve,	 at	din	
opmærksomhed ændrer fokus, eksempelvis på tanker, der ikke 
har med øvelsen at gøre. Lige så snart du bliver bevidst om det-
te, vender du tilbage til øvelsen. Sidst, men ikke mindst, så husk, 
at kun øvelse gør mester.

43 Denne øvelse er baseret på Wells, 2009. Enkelte dele er lavet om, og der 
forekommer også nye delelementer, som jeg selv har videreudviklet. For origi-
naløvelsen, se Wells, 2009, s. 61-65.
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Jeg vil allerførst bede dig om at lukke øjnene. Alternativt kan du 
vælge et punkt på gulvet foran dig, som du fokuserer på under 
hele øvelsen.

Læg nu mærke til alle de forskellige lyde, som du kan høre 
på optagelsen. Tæl, hvor mange der er. Lyden af min stemme 
tæller med. 

(Hold en pause på cirka 5 sekunder).

Jeg vil nu bede dig om at lytte efter, om der er andre lyde end 
min stemme og dem på optagelsen, som du kan høre. Er der 
andre	lyde	inde	i	det	rum,	du	befinder	dig	i?	Prøv	at	identificere	
dem. 

(Hold en pause på cirka 5 sekunder). 

Er	der	lyde	uden	for	det	rum,	du	befinder	dig	i?	Prøv	at	identi-
ficere	dem.

(Hold en pause på cirka 5 sekunder).

Flyt nu din opmærksomhed hen på en enkelt lyd ad gangen, 
på lyden af toget, der kører. Koncentrer dig om denne lyd, og 
lad	de	andre	lyde	træde	i	baggrunden.	Giv	denne	lyd	din	fulde	
opmærksomhed.

Ret al din opmærksomhed mod lyden af mennesker, der 
snakker. Læg rigtig godt mærke til lyden. Fokuser på denne ene 
lyd. Lyden af mennesker, der snakker.

Læg	nu	mærke	til	lyden	af	regn.	Prøv	at	give	denne	lyd	al	din	
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opmærksomhed. Hvis du oplever, at andre lyde eller tanker og 
indre oplevelser trækker i din opmærksomhed, retter du atter 
din fulde opmærksomhed mod lyden af regn. Fokuser på denne 
ene lyd.

Begynd nu med at fokusere på lyden af min stemme. Læg 
godt	mærke	til	den	lyd.	Prøv	at	rette	al	din	opmærksomhed	mod	
lyden af min stemme. Selvom du hører mange forskellige lyde, 
skal du prøve at give lyden af min stemme al din opmærksom-
hed. Fokuser på denne ene lyd. Lyden af min stemme.

Flyt nu din opmærksomhed hen på lyden af bølger. Læg godt 
mærke til denne lyd. Vær fuldt opmærksom på den lyd, uanset 
om	du	også	kan	høre	andre	lyde.	Giv	lyden	af	bølger	din	fulde	
opmærksomhed. Fokuser på denne ene lyd.

Læg	mærke	 til	 nattens	 lyde.	 Prøv	 at	 give	 denne	 lyd	 al	 din	
opmærksomhed. Læg godt mærke til denne lyd. Fokuser på 
denne ene lyd. Nattens lyde. Hvis du lægger mærke til, at dine 
tanker begynder at vandre, vender du blot tilbage til øvelsen.

Prøv	nu	at	undersøge,	om	der	findes	lyde	på	optagelsen,	som	
jeg ikke har bedt dig om at fokusere på. Ret hele din opmærk-
somhed mod at søge efter den eller de lyde. 

(Hold en pause på cirka 5 sekunder).

Jeg	vil	nu	bede	dig	om	hurtigt	at	flytte	din	opmærksomhed	fra	
lyd til lyd, efterhånden som jeg nævner dem: min stemme, men-
nesker, der snakker, træ, der brænder, regn, bølger, nattens lyde, 
tog. Vi gør det igen: tog, mennesker, der snakker, regn, nattens 
lyde, min stemme, bølger, træ, der brænder.

Nu, når du har trænet det at fokusere din opmærksomhed, 
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som du blev bedt om, vil jeg bede dig om at udvælge en lyd eller 
et område, som du selv vil fokusere på. Det kan være en enkelt lyd 
på optagelsen, men det kan også være et område – eksempelvis 
udenfor,	indenfor,	til	venstre	for	dig	eller	foran	dig.	Giv	denne	lyd	
eller dette område al din opmærksomhed. 

(Hold en pause på cirka 5 sekunder).

Vælg en ny lyd eller et nyt område, du vil fokusere på. Lad alle de 
andre lyde træde i baggrunden. Ret hele din opmærksomhed mod 
denne lyd eller dette område. 

(Hold en pause på cirka 5 sekunder). 

Prøv	 nu,	 om	 du	 på	 samme	 tid	 kan	 høre	 samtlige	 lyde.	 Vær	
opmærksom på alle lydene, både i rummet og uden for rummet, 
på én gang. Tæl så antallet af alle lyde, du kan høre på samme tid. 

(Hold en pause på cirka 5 sekunder). 

Øvelsen er hermed slut. 

Det er ikke vigtigt, om du kunne høre en lyd eller ikke. Det vigtig-
ste	er	dit	forsøg	på	at	finde	lyden	samt	dit	opmærksomhedsskifte	
fra en lyd til en anden, fra en tanke tilbage til øvelsen. Med dette in 
mente vil jeg nu bede dig om at besvare nedenstående spørgsmål, 
som om jeg var i lokalet:

Lykkedes	det	dig	til	en	vis	grad	at	flytte	din	opmærksomhed,	
som du blev bedt om?



– 127 –

Terapeutens redskabskasse

Havde du til tider fokus på tanker eller andre indre oplevelser?
Da du blev bevidst om dette, lykkedes det dig så at rette din 

opmærksomhed tilbage til øvelsen?
Når du tager alle dine svar i betragtning, hvor meget kontrol 

mener du så at have over din opmærksomhed på en skala fra 0 
til 10?

huskeliste                                                             

•	 Udfør	altid	hjemmeopgaverne	eller	øvelser,	der	minder	om	
hjemmeopgaverne, sammen med klienten første gang, hvis 
det er muligt, så klienten ikke er i tvivl om, hvordan øvelsen 
skal udføres derhjemme. 

•	 Tilpas	sproget	til	klienten.	Undgå	fagtermer	og	komplicere-
de sætninger, som klienten har svært ved at forstå. Hvis kli-
enten allerede kender til metoden, bruger jeg begreberne. 
Men jeg forsøger så vidt muligt at bruge et sprog, der ligger 
så tæt som muligt på et almindeligt dagligdags sprog. Det er 
derfor ikke alle klienter, der bliver introduceret for begre-
bet CAS, for eksempel. I stedet bruger jeg klientens egne ord 
såsom negative tanker, bekymringer, grublerier eller blot 
“den type tanker”.

•	 Stil så mange spørgsmål som muligt, og postuler så lidt som 
muligt. Lad så vidt muligt klienten svare i stedet for at give 
ham eller hende svarene – selv på de indlysende svar. 

•	 Brug gerne metaforer.
•	 Brug eksempler fra hverdagen, måske fra dig selv – dog 

uden at blive for privat.
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•	 Lav nogle hurtige regnestykker, så du kan give klienten et 
eksempel på det samlede antal timer, han eller hun er i CAS-
tanker. Hav eventuelt nogle færdige udregninger på for-
hånd.	For	eksempel	fire	timer	om	dagen	hver	dag	i	et	år,	to	
år, tre år osv.

opsummering                                                     

Birgittes situation minder om situationen for mange andre kli-
enter, som jeg i tidens løb har haft. Selvom klienten i begyndel-
sen scorer højt på begge typer af metakognitive antagelser, har 
jeg valgt at anfægte de antagelser, der vedrører tankeproces-
sernes ukontrollerbarhed. Min formodning var, at hvis Birgitte 
hurtigt kunne reducere den tid, som hun brugte i CAS, ville hun 
lige så hurtigt få en oplevelse af at have det psykisk bedre. Og 
når man oplever, at man får det bedre, er der en god chance for, 
at de positive metakognitioner automatisk vil svækkes – selvom 
de ikke nødvendigvis forsvinder helt. 

Detached mindfulness er en essentiel del af terapien. I vores 
moderne liv har vi lært på godt og ondt, at vi skal forholde os 
til alt, hvad der sker i vores hoved. Denne ofte unødvendige 
aktivitet manifesterer sig typisk via overtænkning, som har 
konsekvenser	for	os.	Ud	fra	den	metakognitive	tilgang	kan	man	
sige, at vi gør alt for meget ved vores tanker, og vi skal lære at 
gøre meget mindre. Birgitte fangede relativt hurtigt essensen 
af detached mindfulness og pointen, at passivitet i forhold til 
bekymringer og grublerier er en langt bedre vej at gå end kon-
stant at forholde sig til alle de psykiske fænomener, hun måtte 
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opleve. Det skal dog ikke forveksles med manglende handling 
i livet generelt. Tværtimod. Konkret handling på vores proble-
mer og udfordringer er det eneste, der reelt kan skabe en foran-
dring. Men CAS forplumrer ofte beslutningen og udførelsen af 
handling. Da Birgitte lærte ikke at respondere på triggere med 
CAS, havde hun både tid, energi og plads til at tænke kreativt og 
løsningsorienteret samt til at handle på de aspekter, der kræ-
vede handling. 





Pain of the hand or foot is nothing 
unnatural, so long as hand and foot are 
doing their own work. Likewise no pain is 
contrary to the nature of man, as man, so 
long as he is doing man’s work. And if it 
accords with nature, it cannot be an evil.

Marcus Aurelius, Meditations, s. 67
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TINE

Tilbage ved bordet og de fem personer sidder også Tine på 48. 
Hun er vant til at sidde for bordenden som mellemleder i en stor 
virksomhed. Udefra ser hun fattet og selvsikker ud, men indeni er 
hun tæt på et kollaps. 

Arbejdet tager det meste af hendes tid. Men hun er dygtig til 
sit job og kender sine kompetencer og begrænsninger, og hun når 
også det, hun skal. Alligevel tager Tine udgangspunkt i, at det er 
hendes arbejde, der skaber problemer for hende. For de mange 
timer, hun lægger på arbejdspladsen såvel som derhjemme for-
an computeren, er ikke uden omkostninger. Tines kæreste er 
ikke glad for hendes høje arbejdsmoral. Han synes, at hun er en 
arbejdsnarkoman, og at hun ikke selv er i stand til at erkende det. 
De sidste mange måneder har han ihærdigt prøvet at få Tine til 
at være mere sammen med ham og med familien i stedet for at 
sidde bøjet over sin computer det meste af tiden. Tine og kære-
sten er begge fraskilte og har nu været sammen i halvandet år. De 
har begge to børn fra hver sit tidligere forhold. Tine har to teen-
agebørn, og hendes kæreste har en 10-årig. Den seneste tid har 
de talt om at finde et sted at bo sammen i stedet for at leve en 
travl pendlertilværelse i en i forvejen presset hverdag. Men det er 
svært for Tine at finde tiden og engagementet til at lede efter en 
fælles bolig, når hun hele tiden har arbejdsopgaver, der skal gøres 
færdige, og medarbejdere, hun skal tage sig af. Hun er ikke en god 
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leder, hvis ikke hun er den, der går forrest, synes hun. Kæresten er 
begyndt at overveje, om Tine overhovedet ønsker, at de skal have 
en fremtid sammen. For det ser ikke sådan ud derfra, hvor han 
står. Det presser Tine, at hun skal præstere på jobbet og være fuld 
af overskud, og når hun kommer hjem, er der ikke plads til, at hun 
kan få lov til at være sig selv. Måske ville det være bedre, hvis hun 
havde lidt mere tid til at være sammen med sin kæreste. Så kunne 
hun også være med til alle de ting, han gerne ser, at hun tager 
del i: aktiviteter med deres børn, familiefester, middage med hans 
venner, som han håber, kan blive deres fælles venner. Den sidste 
tid er han imidlertid begyndt at trække sig. Og Tine har med gru 
observeret, hvordan hans opførsel minder om hendes eksmands, 
umiddelbart inden de blev skilt. 

Da Tine kommer til mig, føler hun sig presset, overbebyrdet og 
bange for, at hendes kæreste har mistet tålmodigheden med hen-
de. Hun er velforberedt til sessionen og har allerede læst en del om 
den metakognitive metode. Klienter behøver ikke at være lige så 
velforberedte til den første session som Tine, men som udgangs-
punkt beder jeg alle de kommende klienter om at læse beskrivel-
sen af den metakognitive metode på vores hjemmeside. Dermed 
ved de også, hvad de skal forvente af et metakognitivt forløb.

Tines læge mener, at hun ikke bare er ramt af stress, men også 
af depression. Om det ligefrem er en depression, er hun ikke sikker 
på. Hun kan jo godt udføre sit job, tænker hun. “Stress” derimod er 
hun sikker på, at lægen har ret i. Hun søger efter nogle redskaber til 
at kunne tackle sin tilstand af konstant pres. At arbejde mindre er 
ikke en mulighed – ikke med den stilling, hun har. I forbindelse med 
skilsmissen for fem år siden fik hun en voldsom reaktion og var 
nede med stress og følte sig dengang meget depressiv. Samvæ-
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ret med børnene var langtfra gnidningsfrit, og i dag er det kun lige 
tåleligt og meget sårbart. Der skal ikke meget til at vælte læsset. 
Det var i det hele taget en grim skilsmisse, og der dukkede mange 
ting op til overfladen, som hun blev ked af. Blandt andet mandens 
utroskab. Den mand, hun havde været gift med i næsten 10 år, 
viste sig at være en helt anden, end hun troede. Hendes nuværen-
de kæreste ved hun derfor ikke, om hun kan stole på, og om han 
virkelig er den, han siger, han er. Hvis hun kunne tage så meget fejl 
af eksmanden, kan det jo ske igen. Tine frygter, at hun kan ende i 
samme situation igen, hvis ikke hun gør noget nu.

Det er første gang, hun oplever ikke at kunne magte hverken 
sit arbejde eller sit privatliv. Tidligere har hun altid følt sig ovenpå 
i hvert fald på et af områderne. Arbejdet fylder for meget, siger 
hun, men samtidig er hun også glad for sit job og har ikke lyst til at 
slippe det. I det hele taget synes hun, at der er for mange menne-
sker, der forventer alt for meget af hende. Tiden er der bare ikke til 
at skulle udfylde alle de roller. Måske ville det hjælpe på det hele, 
hvis ikke arbejdet fyldte så meget, er hendes egen konklusion. 

Session 1

Da jeg i første session spørger Tine om, hvad jeg skal hjælpe hen-
de med, fortæller hun mig derfor, at hun først og fremmest har alt 
for meget at se til på sit arbejde og for få timer i døgnet til at udfø-
re sit job. Derfor går hun rundt med en evig fornemmelse af hele 
tiden at være bagud og med hjertet oppe i halsen konstant. Hun 
fortæller, at hun tidligere har været i terapi. Efter sin skilsmisse 
havde hun det så dårligt, at hun havde brug for hjælp til at samle 
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sig selv op igen. De efterfølgende år var det ren overlevelse, og 
hun prøvede bare at komme igennem dagene så godt som muligt. 
Der var ikke tid til at stoppe op, fortæller hun mig, for arbejdet 
skulle klares, og børnenes skole, fritidsaktiviteter og legeaftaler 
skulle hænge sammen med resten af familielivet. Nu føler hun, at 
hun måske er på vej ned i det sorte hul igen. 

SAgSforMuLeriNg

1 af 7: Klientens opfattelse af den nuværende tilstand

Efter de indledende spørgsmål går jeg i gang med sagsformulerin-
gen. Jeg spørger Tine om, hvad hendes nuværende tilstand efter 
hendes egen opfattelse skyldes. 

Hun vurderer fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at punktet ingen ind-
flydelse har på hendes tilstand, og hvor 10 betyder, at det har 
maksimal indflydelse på hendes tilstand, følgende udsagn:

Tanker: 10

Følelser: 10

Fysiske (somatiske) aspekter: 0

Arv, genetiske faktorer: 1
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Ydre faktorer (for eksempel arbejdsplads, andre per-
soner, ydre krav m.m.) 10

Tidligere oplevelser (barndom): 1

Tidligere traumatiske hændelser Her er hun lidt i tvivl 
om, hvorvidt man kan kalde hendes skilsmisse for en 
traumatisk hændelse. Det er imidlertid skilsmissen, 
hun tænker på, når hun vurderer punktet til værdien 7.

7

2 af 7: Triggerevent, triggerkognitioner og tidsperspek
tivet

Derefter beder jeg Tine om at fortælle om en konkret situation, 
hvor hun har grublet eller bekymret sig overdrevent meget. Tine 
fortæller, at for et par dage siden sad hun foran sin computer om 
aftenen og arbejdede. Det var blevet sent, og hendes kæreste, 
som var hos hende den aften, sagde som sædvanlig til hende, at 
hun arbejdede for meget, og om hun ikke havde nogle medarbej-
dere, som indimellem kunne tage over, for hun havde jo også brug 
for at holde fri og være sammen med sin familie. 

– Jeg blev ked af det og skuffet, kunne jeg mærke, fortæller hun 
mig. – Jeg følte ikke, at han støttede mig eller forstod, at der er 
nogle ting, jeg ikke bare kan sende videre til andre. Det er jo mig, 
der er lederen, så jeg skal også være den, der er ovenpå. Samtidig 
synes jeg også, at han anklagede mig for ikke at ville være sam-
men med min familie. Det blev jeg egentlig ret vred over.
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– Hvad var det første, der poppede op i dit hoved, da han sagde 
det? spørger jeg hende om. 

– Det var: “Hvor er det frækt af ham at sige sådan.”
Det er altså hendes trigger. Det næste, hun tænkte på, var: “Han 

forstår mig ikke. Hvordan kan han sige sådan noget? Ved han ikke, 
at jeg prøver at få det hele til at hænge sammen? Og at jeg også ger-
ne vil være sammen med min familie. Og er jeg overhovedet sam-
men med den rette?” For hvad nu hvis hendes nuværende kæreste 
viser sig at være en helt anden, end hun tror, præcis ligesom med 
eksmanden. Og hvad nu hvis hun ender med at spilde sin tid igen. 

Jeg spørger hende, hvor længe hun tænker over den konkrete 
situation, og hun fortæller mig, at hun tænker over det stort set 
hele aftenen, og også da hun skal i seng. De næste par dage vender 
hun i sine tanker ofte tilbage til situationen og til tvivlen om, hvor-
vidt de overhovedet kan finde ud af at skabe sig et liv sammen.

– Det er mest skuffelsen over, at han ikke forstår, hvem jeg er, 
og at jeg har nogle forpligtelser, jeg båder ønsker og er nødt til at 
leve op til, og at det ikke betyder, at jeg ikke vil være sammen med 
min familie, fortæller hun.

– Da du fik de tanker, hvad gjorde du så? Gjorde du noget ved 
tankerne? spørger jeg hende om. Jeg vil gerne vide, hvilke strate-
gier hun har i situationen. Nogle gange vælger jeg også at spørge 
ind til klienternes strategier i forhold til andre lignende situatio-
ner. Men hos Tine koncentrerer jeg mig i første omgang om den 
konkrete aften. 

– Jeg tog et glas vin for at få tankerne lidt væk og falde ned, for-
di jeg var blevet så ked af det og vred. Men jeg endte med at blive 
mere ked af det, siger hun. Derefter gik hun ind på sit soveværelse 
for at forsøge at arbejde videre, men det ændrede ikke på hendes 



– 139 –

Kapitel 6 – Tine

humør. Tværtimod. For her havde hun mulighed for uforstyrret 
at gruble videre og bekymre sig. Hun prøvede at sige: “Stop, jeg 
gider ikke at tænke på det mere – nu går jeg videre med arbej-
det.” Men det lykkedes hende ikke at komme væk fra tankerne. 
Arbejdet kunne hun ikke længere koncentrere sig om, og hendes 
bekymringer og grublerier gjorde hende endnu mere nedtrykt. Da 
hun endelig gik i seng, havde hun svært ved at sove. Tankerne kør-
te rundt, og hun følte sig udmattet uden at kunne falde i søvn. Hun 
var ked af det, vred og angst for fremtiden. “Bliver det nogensinde 
bedre?” tænkte hun. Den tanke var en ny trigger. En oplevelse af 
håbløshed, som er et resultat af CAS. 

Jeg taler også med hende om, hvorvidt hun har haft sådanne 
tanker før, og hvor længe hun har haft dem. Bekymringer om 
fremtiden har hun haft lige siden sin skilsmisse for fem år siden. 
Det er altså ikke nogle nye tanker. Når vi prøver at lægge timer-
ne sammen i et regnestykke, viser det sig, at hun har brugt over 
5.000 timer på at fokusere på disse eller lignende tanker. Og lige 
så mange timer på at være ked af det og ængstelig for fremtiden.

3 af 7: Klientens strategier

Jeg bevæger mig derefter videre til punkt 3 og hendes generelle 
strategier. 

– Når du bekymrer dig, forsøger du så nogensinde at komme 
væk fra tankerne?

– Ja, jeg prøver at tænke på noget andet, men det lykkes som 
regel ikke. 

Tine har også allerede fortalt mig, at hun forsøger at sige “stop” 
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til sine tanker. Men at det ikke virker. Derefter gennemgår jeg de 
forskellige punkter i spørgsmål 3 om overtænkning, tankeunder-
trykkelsesstrategier, undgåelse, positiv tænkning osv. Fitness hjæl-
per hende. Der har hun det godt både fysisk og psykisk, og tanker-
ne forsvinder, når hun står ved træningsmaskinerne, eller når hun 
løber en tur. Hun forsøger generelt at undertrykke sine tanker, hver 
gang de dukker op, for hvis hun bruger for meget tid i sine tanker, 
får hun ikke foretaget sig andet. Det vil sige, at så vil hun komme 
bagud med sit arbejde, og det har indflydelse på de næste mange 
dage, hvis hendes struktur ryger. Siden skilsmissen har hun også 
været lidt på vagt; hun benytter sig altså også af trusselsmonito-
rering. Det er ikke, fordi hun går rundt og mærker efter hele tiden, 
det er hun ikke typen på, siger hun, men hun er opmærksom, når 
der pludselig dukker følelser eller tanker op, hun genkender fra den 
sidste tid i sit ægteskab umiddelbart inden skilsmissen. De sene-
ste par måneder har hun været mere på vagt end ellers. Det er fal-
det sammen med, at forholdet til kæresten er blevet mere seriøst. 
Hendes trusselsmonitorering har altså ikke hjulpet hende, men har 
tværtimod betydet et øget indre fokus og en oplevelse af utryghed.

– Forsvinder tankerne, når du beder dem om at gå væk? spørger 
jeg hende om. 

– Ja, det gør de ofte i øjeblikket. Især hvis jeg kaster mig over 
noget arbejde. Men når jeg så lukker computeren, dukker de som 
regel op igen. Ligesom hvis jeg er ude at løbe en tur, så dukker de 
også op igen, når jeg er kommet hjem, hvis ikke jeg sætter mig og 
arbejder med det samme, siger hun. 

– Hvad sker der med dit humør, når du hele tiden holder øje med 
dine tanker og dine følelser? 

– Det hjælper i hvert fald ikke på humøret, fortæller hun. Hun 
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føler sig hverken mere glad eller mere sikker af at skulle gå og hol-
de øje med signaler fra kæresten hele tiden. 

– Hvad sker der med din tristhed, når du holder øje med indre 
trusler? Bliver det værre eller bedre? 

– Det bliver værre. 
Tine kan godt se, at hun benytter sig af nogle forskellige stra-

tegier, og at nogle virker bedre end andre. Men hun mangler en 
strategi, der kan have en vedvarende effekt. Hun har af sin læge 
fået tilbudt forskellige typer af psykofarmaka. Det har hun takket 
nej til. Hvordan det vil påvirke hendes hjerne, har hun ikke i sinde 
at teste. Det synes hun, at man generelt ved alt for lidt om, og 
konsekvenserne er alt for uforudsigelige. Så vil hun hellere tage 
et glas vin i ny og næ, for det gør hende indimellem lidt mere lige-
glad med konflikterne derhjemme. Ikke altid, men nogle gange. 

4 af 7: Metakognitive antagelser

– Oplever du en vis kontrol over dine bekymringstanker og grub-
lerier, eller føler du, at du er i deres magt, når de indfinder sig? 
spørger jeg hende derefter om. 

Tine svarer, at hun har en fornemmelse af, at hun ikke kan 
lade være med at bekymre sig eller spekulere over de forskellige 
aspekter af sit liv. Det bliver sværere og sværere at komme væk fra 
tankerne, oplever hun. De negative metaantagelser, det vil sige 
type 1 omkring manglende kontrol, forklarer, hvorfor hendes CAS 
fylder så meget.

– Hvilken betydning har det for dig, at du har de tanker? Er de 
farlige eller skadelige? spørger jeg. 
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– De er ikke skadelige, men det er selvfølgelig ikke hensigtsmæs-
sigt, hvis de bliver ved med at være der, for de kan forhindre mig i 
at passe mit job og at have et godt forhold til min kæreste og nyde 
mine børn. Så ja, de er ubehagelige, men ikke decideret skadelige. 

Bagefter kigger jeg på de positive metaantagelser og spørger 
ind til, om hendes bekymringer hjælper hende med at finde svar, 
løsninger, forståelser, eller om de hjælper hende med at være for-
beredt på fremtidige hændelser. Hun forsøger at være forberedt 
på fremtiden, siger hun. Der må helst ikke komme noget bag på 
hende. På et tidspunkt var hendes kæreste til en firmafest, og Tine 
havde ham nærmest i forhør om, hvordan festen var foregået, 
hvem han havde siddet ved siden af, og hvorfor han havde talt 
så meget med en bestemt kollega. Hun prøver tankemæssigt at 
være et skridt foran i et forsøg på at forhindre en gammel historie i 
at gentage sig ved at være overvagtsom. Det har altså en funktion 
at være i disse bekymringstanker. Samtidig prøver hun også at fin-
de et svar på, hvorvidt kæresten egentlig er den rette for hende, 
og hun forsøger at forstå ikke bare det nuværende forhold, men 
også det tidligere, for måske kan hun forhindre sig selv i at begå 
samme fejl, som hun begik før. Overtænkningen bliver altså også 
vedligeholdt af de positive metaantagelser. 

5 af 7: Egen vurdering af metakognitive antagelser

Det sidste punkt i sagsformuleringen handler om at få Tines egen 
vurdering af sine metakognitive overbevisninger. Jeg beder hende 
om at vurdere på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er “jeg er uenig”, og 10 
er “jeg er enig”, hvor meget hun tror på følgende udsagn:
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Jeg har ingen kontrol over mine tanker, for eksempel 
bekymringer og grublerier: 9

Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, 
hvad jeg skal eller vil: 7

Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod 
min vilje: 5

Det kan være skadeligt eller farligt at have negative 
tanker: 4

Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg 
kunne finde en løsning eller et svar: 8

Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestem-
te situationer: 10

Mine bekymringer om forskellige fremtidige hæn-
delser hjælper mig med at være forberedt: 9

Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg 
har det: 3

Ved at være på vagt over for mulige trusler føler jeg 
mig tryg: 7

Jeg er mine tanker: 6

Jeg har ingen effektive strategier, som jeg kan anven-
de, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig: 8

Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye 
strategier: 6
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Da jeg er færdig med at udfylde sagsformuleringen, gennemgår 
jeg svarene, som jeg altid gør det med klienten, og laver en sociali-
sering til modellen. Tine indledte sit terapiforløb med opfattelsen 
af, at det er hendes mange arbejdstimer, der er problemet. I virke-
ligheden ligger hendes bekymringer et andet sted. For hun er ikke 
bekymret over nogen forhold på arbejdet; dem klarer hun, som 
hun skal. Hun er bekymret for, om hendes kæreste forstår hende, 
og om han viser sig at være en anden end den, hun troede, han 
var. Om hun arbejder for mange timer på arbejdet, kan hun kun 
selv svare på. Det vil sige, at hun skal finde ud af, hvad hendes kon-
krete problem 1 er. Det kan jeg ikke vurdere for hende. Det, jeg 
kan hjælpe hende med, er at reducere den tid, hun er i CAS, hvor 
hun grubler over, hvad kæresten har sagt, og hvor hun bekymrer 
sig for fremtiden og holder øje med trusler. Det vil sige, at jeg kan 
hjælpe hende med at reducere problem 2, der gør, at hun ikke kan 
handle eller træffe beslutninger. 

Halvdelen af tiden er gået, og vi skal i gang med at udføre et 
par øvelser, og Tine skal også sendes af sted med noget hjemme-
arbejde. Det kan virke, som om terapeuten skal nå meget på den 
korte tid, han eller hun er sammen med klienten. Men hver øvelse 
tager ikke nødvendigvis lang tid at udføre. Det, terapeuten skal 
huske på, er, at når man ikke fylder tiden ud med en masse small-
talk, kan man nå en hel del. Hvis terapeuten er dygtig til at styre 
samtalen, vil man kunne nå både sagsformulering, socialisering til 
modellen, et par målrettede øvelser samt at præsentere hjemme-
arbejdet for klienten. 
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ÆBLeøVeLSeN
Den første øvelse, jeg vil udføre sammen med Tine, handler om at 
anfægte hendes undertrykkelsesstrategier. Jeg kunne være gået 
flere andre veje med Tine og for eksempel have arbejdet med 
hendes manglende oplevelse af kontrol over sine tankeprocesser. 
Men jeg begynder et sted, hvor det i forbindelse med vores sam-
tale giver mening at begynde. Nemlig ved hendes uvirksomme 
forsøg på at stoppe tankerne, fordi det er en strategi, hun ofte for-
søger at benytte sig af. Tine har selv nævnt for mig, at strategien 
ikke fungerer. Jeg vil gerne vise hende, hvorfor den ikke fungerer, 
og give hende et alternativ. Dette sidste aspekt er generelt vigtigt 
at huske. Hvis en klient skal begynde at anvende andre strategier, 
skal vi som terapeuter sørge for at præsentere ham eller hende for 
andre mulige responsmuligheder.

Årsagen til, at strategien ikke fungerer, er, at tankerne netop 
ikke forsvinder, når hun undertrykker dem. De vender tilbage hele 
tiden, selvom hun siger stop. Efter løbeturen, mens hun arbejder, 
når hun holder pause i fitnesscenteret. Det lykkes hende altså 
sjældent at få tankerne væk. Jeg prøver at vise hende rent fysisk, 
hvad det er, hun gør, når hun prøver at skubbe tankerne væk. Der-
for holder jeg en strakt arm ud foran mig selv og viser hende, hvor-
dan jeg prøver at skubbe mine tanker væk med armen. Men det 
betyder også, at jeg hele tiden er i kontakt med tankerne, for jeg 
kan ikke tage armen væk fra det, jeg samtidig prøver at skubbe 
væk. Det er en tankeundertrykkelsesstrategi.

For yderligere at understrege pointen vælger jeg at lave en 
øvelse med hende, som vi kalder for æbleøvelsen.44

44 Med inspiration fra RFT & ACT Copenhagen ved Niklas Törneke, 2017.
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– Nu vil jeg bede dig om at tænke på æbler og alt muligt, der 
har med æbler at gøre, siger jeg til hende. – Prøv at fortælle mig, 
hvad du tænker på.

– Jeg tænker på et æbletræ, vi har i haven, som børnene klat-
rede i, da de var små. Vi laver tit æbletærte, og om efteråret sam-
ler vi en masse æbler op fra jorden. Jeg tænker på røde, grønne og 
lyserøde æbler. 

– Fint, siger jeg. – Nu skal vi lave en øvelse, hvor du skal spadse-
re lidt. Sådan er det at være til psykolog, man skal også motionere 
lidt samtidig. Nu skal du, så godt som du kan, forsøge at holde 
æblerne ude af dit hoved. Når de er væk fra hovedet, må du gerne 
spadsere lidt, men så snart der popper noget op om æbler, skal du 
stoppe. Du må ikke gå igen, før du er æbletom. Prøv efter bedste 
evne at holde dine tanker væk fra æblerne og se, hvor langt du 
kan gå. 

Jeg ser, hvordan Tine spadserer lidt, går i stå og spadserer lidt 
igen. Hun lykkes altså indimellem med at rette sin opmærksom-
hed et andet sted hen. Da jeg selv prøvede øvelsen på et kursus, 
var det umuligt for mig at gå. Nogle af mine medkursister spadse-
rede rundt, andre gik i stå hele tiden, og jeg selv rørte mig ikke ud 
af stedet.

– Jeg kan se, at du indimellem fik gået nogle skridt, siger jeg til 
hende, da der er gået et par minutter. – Prøv at fortælle mig om, 
hvad der skete under øvelsen. 

– Jeg kiggede på din opslagstavle og fokuserede på de artikler, 
som hænger der, og prøvede at læse overskrifterne og lidt af tek-
sten, fortæller hun. – Men jeg kom alligevel til at tænke på æbler.

– Okay, nu laver vi en ny øvelse. Du skal spadsere lidt rundt 
igen, og denne gang må du tænke på, præcis hvad du vil, også 
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på æbler. Og selvom du tænker på æbler, må du ikke lade tanken 
om æbler stoppe dig. Du skal bare spadsere videre, uanset hvad 
du tænker på. Du skal altså slet ikke prøve at holde nogen tanker 
væk, inklusive tanker eller billeder om æbler. Alle tanker skal have 
lov til at komme, som det passer dem.

Tine vandrer igen rundt i lokalet i et par minutter.
– Hvordan gik det? Og hvor meget tænkte du på æbler?
– Ikke så meget, siger hun. – Jeg tænkte på æbler et par gange, 

men så lagde jeg mærke til dine bøger, og jeg kiggede på dit ur og 
kom i tanke om, at jeg skal købe en gave til en veninde. 

– Så du tænkte også lidt på æbler?
– Ja, en smule. De dukkede op et par gange. 
– Så var det færre gange eller flere gange, end første gang du 

gik rundt? 
– Det var færre end første gang. 
– Og hvor var det nemmest at være dig? spørger jeg så. – Der, 

hvor du gjorde alt muligt for at holde æblerne væk, eller der, hvor 
du ikke gjorde noget? 

– Der, hvor jeg ikke gjorde noget, siger hun. 
– Hvad var forskellen på første og andet forsøg? 
– At jeg lagde mærke til flere ting, og at jeg også havde andre 

tanker i hovedet end æbler. 
Det vil sige, at der, hvor vi forsøger at forhindre nogle tan-

ker i at være til stede eller skubber tankerne væk, er det meget 
anstrengende for os at være, og vi bliver trætte af hele tiden at 
skulle kæmpe imod tankerne. Det er nemmere for os at være i en 
situation, hvor vi ikke skal gøre noget for at holde tankerne væk, 
end der, hvor vi skal gøre alt muligt for at holde dem fra døren. 
I virkeligheden gør vi alt for meget i forhold til vores tanker, for 
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vi har lært, at vi skal forholde os til nærmest alle vores psykiske 
oplevelser. Det er her, den overdrevne opmærksomhed på nogle 
bestemte tanker kommer ind i billedet og således også risikoen 
for CAS-dannelse eller CAS-dyrkelse.

DeTACheD MiNDfuLNeSS
Æbleøvelsen leder mig videre til en snak med Tine om tilstanden 
detached mindfulness. 

– Tilstanden, du var i, da du spadserede rundt anden gang, er 
det, vi kan kalde for detached mindfulness, hvor du har et element 
af passivitet og blot lader tankerne komme og gå i deres naturlige 
flow uden at gøre noget, siger jeg til Tine. Derefter fortæller jeg 
hende også om de 70.000 tanker, der farer gennem vores hoved 
hver dag, og spørger hende om, hvad hun gjorde for at glemme 
visse af tankerne, og hvad hun gjorde for at huske andre. De tan-
ker, hun husker, har hun givet opmærksomhed, og de tanker, hun 
har glemt, har hun ikke gjort noget særligt ved. De fleste klien-
ter forstår eksemplet, fordi det er så konkret, og det viser dem 
også, at det er noget, de allerede gør, og en tilstand, de allerede 
er i stand til at være i. Som altid er det vigtigt, at jeg ikke bare 
fortæller dem pointerne, men at de selv når frem til dem via de 
spørgsmål, jeg stiller: “Hvad gjorde du for at glemme dine tanker 
fra i går? Hvad gjorde du for at huske dine tanker fra i går?”

– Hvis du kan lære at forholde dig til dine bekymringer og 
grublerier, ligesom du gjorde, da du spadserede anden gang, vil 
bekymringerne og grublerierne også følge deres naturlige flow og 
forsvinde eller træde i baggrunden af sig selv. Hvor meget tror du 
så, at de vil fylde? Og hvor problematiske vil de så være? 

Inden vi afslutter sessionen, vil jeg gerne nå at lave kig dig 
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omkring-øvelsen, så Tine bliver introduceret til begreberne indre 
og ydre fokus samt får en fornemmelse for, hvem der styrer hen-
des opmærksomhed. 

For Tine bliver hjemmearbejdet at udskyde sine bekymringer. 
Jeg har vist hende, at hendes undertrykkelsesstrategi ikke funge-
rer, og at hun skal justere sin forståelse af, hvorvidt det overhove-
det hjælper at forsøge at blokere sine tanker. I stedet for at for-
søge at stoppe tankerne eller undertrykke dem kan hun udskyde 
sine bekymringer til at bestemt tidspunkt. Hun får derfor bekym-
ringsbutikken som hjemmearbejde, altså udskydelse af respons 
på triggere, hvor hun henviser sine bekymringer i stedet for at 
afvise dem – ligesom Birgitte i den første case. Tankerne må godt 
være der, Tine skal bare ikke gå ind i dem og forsøge at fjerne dem. 
Hun får også en lydfil, der indeholder opmærksomhedstræning, 
med hjem. Samme lydfil, som Birgitte fik (se kapitel 5, Terapeu-
tens redskabskasse). Endvidere skal Tine øve sig i detached mind-
fulness i forbindelse med triggerkognitioner eller efterfølgende 
negative tanker.

Session 2

Allerede i anden session siger Tine, at hun kan mærke en forskel. 
Hun har forstået, hvad det er at være detached mindful. Bekym-
ringsbutik-øvelsen har hun benyttet sig af flere gange, og hun 
synes, at det har været en stor hjælp for hende. Hendes score i 
punkt 5 i sagsformuleringen, der handler om hendes egen vurde-
ring af sine metakognitive antagelser, er også blevet lavere, det vil 
sige bedre. 
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6 af 7: Opfølgende vurderingsspørgsmål

I punkt 6, som jeg beder hende om at udfylde her i session 2, sva-
rer hun på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er “jeg er uenig”, og hvor 10 
er “jeg er enig”, sådan: 

Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de 
nye strategier: 4

Jeg anvender slet ikke nye strategier: 6

Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig: 0

Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier: 5

Jeg vælger at tage fat på flere opmærksomhedsøvelser med 
hende. Vi laver en anden version af kig dig omkring-øvelsen for 
at skærpe Tines bevidsthed om, hvornår hun har indre fokus, og 
hvornår hun har ydre. Hun mærker tydeligt, at hun har det bedst, 
når hun har mest ydre fokus. I denne version beder jeg hende om 
at kigge ud ad vinduet og beskrive alt, hvad hun ser. Derefter skal 
hun rette opmærksomheden mod nogle af sine bekymringstan-
ker, hvor hun får lov til at være i et par minutter. Jeg beder hende 
igen om at rette opmærksomheden mod vinduet, og hvad hun 
ser. Er der sket noget nyt siden sidst? Er der flere eller færre men-
nesker på gaden? Flere eller færre biler? Resten foregår efter 
samme principper, da hun selv skal opleve den følelsesmæs-
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sige forskel på indre og ydre fokus og ikke mindst sin evne til at 
skifte fokus, eksempelvis fra indre til ydre. Jeg beder hende om 
at træne opmærksomheden derhjemme ved bevidst at forholde 
sig mere observerende til ydre aspekter og at interessere sig for 
detaljerne.

TigerøVeLSeN
Selvom Tine synes, at hun har fået en god forståelse af detached 
mindfulness-tilstanden, skal hun stadig træne det at kunne være 
i den. En af de klassiske øvelser er tigerøvelsen.45 Øvelsen hjælper 
klienten med at adskille tankerne fra sig selv, så klienten forstår, at 
tanker og billeder er noget, der er skabt af hjernen. 

Da øvelsen er en auditiv øvelse, beder jeg Tine om at lukke 
øjnene. Øvelsen fungerer bedst, hvis man kan lukke af for visuelle 
input. Men jeg spørger hende først, om hun er okay med at lukke 
øjnene. Ikke alle klienter bryder sig om at have lukkede øjne. Tine 
er okay med at gøre det.

– Om lidt vil jeg guide dig igennem øvelsen. Du skal efter bed-
ste evne forsøge at være en passiv observatør til de mentale bille-
der og tanker, din hjerne kommer til at skabe. Ligesom i biografen 
skal du blot kigge på billederne, vel vidende at du ikke har mulig-
hed for at påvirke, hvad der ruller hen over skærmen. Tænk på din 
hjerne som en projektor, der projicerer tanker eller billeder, du 
ikke selv vælger. Du forholder dig blot til det, du ser eller tænker, 
som en biografgænger.

Jeg sørger for, at Tine forstår, hvad jeg mener. Når jeg er sikker 
på, at det gør hun, fortsætter jeg øvelsen. 

45 Wells, 2009, s. 82; se også Burlan Sørensen, 2018, s. 201-204.
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– Forestil dig nu, at du ser en tiger foran dig. Du skal ikke invol-
vere dig i, hvad tigeren gør, du skal blot observere den. Kig på tige-
ren, kig på dens farver, dens størrelse, hvordan den ser ud. Obser-
ver, om den bevæger sig, om den løber, går, står stille eller ligger 
ned, om den vifter med halen, med ørerne. Kig også på omgivel-
serne. Hvor er tigeren henne? Er det lyst eller mørkt? Er der sand, 
træer, vand? Giv din hjerne lov til at skabe billederne, mens du blot 
observerer. Nu spørger jeg dig, Tine, har du set en tiger? 

– Ja, jeg så en tiger, siger hun.
– Prøv at fortælle mig om den, beder jeg hende om. 
Tine fortæller mig, hvordan tigeren så ud, at den vandrede 

rundt, og at den havde nogle unger ved siden af sig, som fulgte 
med den. De var henne og drikke vand på et tidspunkt, og bagef-
ter lagde ungerne sig til at sove op ad deres mor.

– Lykkedes det dig blot at observere tigeren uden at blande dig 
i, hvilke billeder du så?

– Ja, svarer Tine. 
– Nu spørger jeg dig igen, om du havde en virkelig tiger i dit 

hoved? 
– Nej, ikke en virkelig tiger. Det var en tiger, jeg selv forestillede 

mig, svarer hun. 
Mange klienter bliver forvirrede over spørgsmålet og vil svare, 

at ja, de havde en tiger i deres hoved. Herefter spørger jeg dem 
endnu mere detaljeret: “Havde du en levende tiger i dit hoved? 
En tiger af kød og blod?” Nej, det ved de godt, at de ikke har. 
Mit næste spørgsmål vil derfor være: “Så hvad er det, du har i dit 
hoved?” Her svarer de fleste, at det er et billede af en tiger. Idet 
Tine har læst en masse om metakognitiv terapi på forhånd, er hun 
allerede mere bekendt med tankegangen, end mange andre kli-
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enter ville være, og hun misforstår ikke spørgsmålet. Derfor skal 
terapeuten altid stille opklarende spørgsmål, hvis klienten misfor-
står spørgsmålet i første omgang. 

– Korrekt. Du havde et billede af en tiger, et billede, som din 
hjerne selv har skabt, siger jeg til hende, og det billede kan du 
også forholde dig passivt til. Du behøver ikke at blande dig i, hvad 
der sker. Du kan se på det billede præcis som en tilskuer i en bio-
graf. Også selvom det er dit eget mentale billede. 

Øvelsen skal vise Tine, at hun kan forholde sig passivt til sine 
tanker og mentale billeder, og at de kognitioner, hendes hjerne 
skaber, ikke er mere virkelige end det billede, hun lige har skabt af 
tigeren. Ligesom tankerne også er noget, Tines hjerne har skabt. 
Og hvis hun kan forholde sig passivt eller detached mindful til 
tigeren, kan hun også gøre det samme ved de andre tanker – for 
eksempel bekymringstankerne. Jeg sikrer mig endnu en gang, at 
hun selv kan se en fordel ved at forholde sig detached mindful til 
“kritiske” tanker. Både de følelsesmæssige aspekter og resultatet, 
nemlig at tankerne vil forsvinde af sig selv. Hun forstår godt poin-
ten, at tanker fylder, hvis hun giver dem opmærksomhed. Men 
hvis hun ser igennem dem eller blot registrerer dem uden yderli-
gere overtænkning, vil hun få det bedre. 

Som hjemmearbejde skal Tine fortsætte med bekymrings-
butikken og lydfilen med opmærksomhedstræning, jeg gav 
hende med hjem efter session 1. Derudover skal hun også træne 
opmærksomhed ved at være bevidst om at have ydre fokus og 
interessere sig for de detaljer, hun kan observere omkring sig. 
Detached mindfulness anvendt på triggere og negative tanker er 
fortsat en del af hjemmearbejdet.
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Session 3

I session 3 fortsætter vi med nogle flere detached mindfulness-
øvelser, og jeg begynder også at kigge på hendes positive meta-
kognitioner og hendes trusselsmonitorering. Hun fortæller mig, at 
de mange spørgsmål, hun stiller kæresten, når han for eksempel 
skal til et arrangement med nogle kollegaer, i virkeligheden ikke 
gør hende mere tryg. Tværtimod. Ligesom med Birgitte begynder 
vi også at kigge efter tryghedssignaler, så Tine begynder at få et 
mere velafbalanceret forhold til virkeligheden.

ASSoCiATioNSøVeLSeN 
Tine skal også igennem associationsøvelsen,46 som Birgitte fik i 
session 2. Det er den øvelse, hvor jeg remser en række neutrale 
ord op såsom bil, stol, kaffekande osv. Jeg kører øvelsen igennem 
et par gange, indtil Tine ved, hvad der menes med at forholde sig 
passivt til ordene. Hun skal igen betragte sin hjerne som en pro-
jektor og sig selv som observatør af, hvad der sker i hendes hoved. 
Da vi har gjort det nogle gange, udfører vi øvelsen igen. Denne 
gang putter jeg triggere ind imellem de neutrale ord. I Tines til-
fælde vælger jeg ordene “skilsmisse”, “utroskab” og “stress”. 
Selvom hun er mødt op hos mig med en forventning om, at det 
er hendes arbejde, den er gal med, indikerer alt det, hun siger til 
mig, at det handler om noget andet end arbejdet. Man skal derfor 
som terapeut ikke bede sin klient om selv at udvælge triggere. Ud 
fra sagsformuleringen vil en terapeut have en viden om, hvad der 

46 Baseret på Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015, samt på 
Wells, 2009, s. 81-82; se også Burlan Sørensen, 2018, s. 103-106.
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kan trigge klienten. Det kan være rigtig mange ting, men i situa-
tionen skal man som terapeut tænke hurtigt, og jeg vælger nogle, 
jeg vurderer som oplagte i Tines tilfælde. Det kunne have været 
mange andre triggere, og jeg kan heller ikke være sikker på, at de 
ord, jeg har valgt, er triggere.

Tine reagerer, som jeg havde forudset, på triggerne. Hun for-
tæller mig, at hun havde svært ved at koncentrere sig om resten 
af ordene, fordi triggerordene blev hængende. Derefter prøver vi 
øvelsen nogle gange igen. Tine skal prøve blot at forholde sig pas-
sivt til ordene. Hun vil selvfølgelig med stor sandsynlighed opleve 
en reaktion, for det er ikke meningen, at hun ikke skal reagere 
og ikke tænke. Meningen med øvelserne er ikke, at klienten skal 
være tanketom, og at øvelsen først er en succes, når man ingen 
tanker har. Det ville være et umuligt projekt. Pointen er, at klien-
ten skal være i oplevelsen uden selv at forsøge at styre reaktionen, 
uanset hvad der måtte poppe op af tanker eller billeder. Tine skal 
altså opleve, at hun forholder sig passivt til sine associationer. Det 
gælder altid for terapeuten, at man ikke skal spare på instrukser, 
når man arbejder med klienter. Selvom jeg siger det samme igen 
og igen, kan det tage lang tid for klienterne at forstå et begreb 
som for eksempel detached mindfulness. Tilstanden er ikke svær 
at finde frem til, men den kan være svær at forklare. Hvis jeg hele 
tiden sørger for at give klienterne mange instrukser, metaforer og 
billeder, hjælper jeg klienterne med at genkende tilstanden. Der 
kan foregå alt muligt i krop og sind, når jeg nævner triggerordene, 
men det er ligegyldigt. Tine skal forsøge at forholde sig passivt til 
ordene og til sin egen kropslige reaktion. 

Ligesom mange andre klienter får hun også en lydfil med hjem 
med associationsøvelser (se Terapeutens redskabskasse i slutnin-
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gen af kapitlet). Derudover skal hun fortsat praktisere opmærk-
somhedstræning, udskydelse af bekymringer og grublerier samt 
øve detached mindfulness. Selve lydfilen kan Tine på et tidspunkt 
holde en pause med og på længere sigt kun tage den i brug, når 
hun gerne vil genopfriske træningen, hvis behovet skulle opstå.

Session 4

I fjerde session arbejder vi videre med detached mindfulness, og 
jeg laver en ny version af tigerøvelsen. Tigeren erstatter jeg med 
en af hendes typiske bekymringstanker: “Hvad hvis min kæreste 
er ligesom min eksmand?” Instrukserne er stort set de samme. 
Hun skal visualisere selve sætningen og kigge på skrifttype, farve, 
bogstaverne, tænke på udtalen af ordene, hvor sætningen står 
skrevet henne m.m. Derefter får hun lov til at være i fred med bil-
ledet af sætningen i sit hoved, som hun blot skal observere. 

Resten af session 4 bruger vi på at repetere teknikker og prin-
cipper og på den måde lave en ny responsplan for hende på kom-
mende triggere, så Tine ved, hvilke øvelser hun skal tage fat på, 
næste gang hun står i en situation, hvor hun responderer på nye 
triggerkognitioner. Her spørger jeg også klienterne om, hvordan 
de kan sikre sig, at de husker at anvende de nye strategier. Det 
kan være, at de skal tage noter undervejs i sessionen eller efter-
følgende. Vi skal nemlig ikke overvurdere vores evne til at huske 
informationer. Derfor er det relevant også at styrke klienternes 
huskestrategier og parathed til at anvende den nye viden.

Tine har efter session 4 fornemmelsen af, at hun er på vej op og 
ikke behøver et langt forløb hos mig. Hendes score i punkt 5 i sags-
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formuleringen om hendes egen vurdering af sine metakognitive 
antagelser er blevet væsentlig lavere, og hun har fornemmelsen 
af at have langt mere kontrol over sine tankeprocesser, end da jeg 
første gang mødte hende. Jeg aftaler en boostersession med hen-
de omkring halvanden måned senere. Som altid giver jeg besked 
om, at hvis behovet ikke er der, kan klienten altid aflyse aftalen. 

Boostersessioner

Da Tine seks uger efter vender tilbage, er hun ikke glad. På hendes 
arbejde har ledelsen været nødsaget til at sætte gang i en fyrings-
runde, og i Tines afdeling er der flere af hendes medarbejdere, 
hun er nødt til at afskedige. Det er ikke en sjov opgave, men Tine 
har prøvet det før, og hun er professionel. Til gengæld giver det 
endnu mere arbejde i en i forvejen presset arbejdsdag. Der er ek- 
straordinære møder og omstruktureringer for ikke at tale om sel-
ve afskedigelsesprocessen, hvoraf nogle af medarbejderne forstå-
eligt nok tager det meget tungt at miste deres job. Tiden er ekstra 
emotionel, for det er aldrig sjovt at skulle tage på arbejde og fyre 
folk. Tine er godt klar over, at det er en del af arbejdet, og hun ved 
også, at det som regel ikke bliver en sjov periode på arbejdet. Hun 
har prøvet det før. Men det kommer bag på hende, hvor voldsomt 
hun reagerer denne gang. Hendes krop reagerer med en form for 
angst og hjertebanken, hver gang hun får tanken: “Der er nogle, 
der skal fyres.” Derhjemme synes hun heller ikke, at hendes kære-
ste viser nogen form for forståelse for, hvad hun går igennem på 
arbejdet, og hvorfor hun ikke kan skære ned på arbejdsmængden 
lige nu. Hendes egen voldsomme reaktion går hende på. “Hvorfor 
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kan jeg ikke bare gøre det, der skal gøres, ligesom jeg plejer at 
kunne?” spørger hun sig selv og mig, da vi ses igen. 

– Lad mig give dig et eksempel, siger jeg til hende. – Lad os 
forestille os, at du har en varm kop kaffe foran dig. Du rækker ud 
efter koppen, og i det øjeblik du tager fat, mærker du, at koppen 
er brandvarm. Hvad gør du med hånden?

– Jeg trækker den til mig. 
– Fint. Den bevægelse, at du giver slip og trækker hånden til 

dig, er det noget, du overvejer længe? Altså tænker du længe 
over, om du skal give slip, eller om du skal holde fast i koppen lidt 
længere? Eller sker det automatisk?

– Det sker automatisk, siger Tine. 
– Så du mærker en brændende fornemmelse, og din krop rea-

gerer med det samme, før du overhovedet kan nå at tænke mere 
over det, ud over at det brænder. Hvorfor gør kroppen det? 

– Det er bare en reaktion. 
– Så kroppen reagerer automatisk på nogle ydre stimuli? spør-

ger jeg.
– Ja. 
– Lad os nu prøve at drage nogle paralleller til, når man bliver 

forkølet, og man får bakterier eller virus ind i kroppen. Kroppen 
reagerer, og du får feber og bliver snottet, plus du får alle de andre 
kropslige reaktioner som træthed og ømhed. Hvor lang tid bruger 
du på at gruble over, hvorfor din krop reagerer på bakterier og på 
vira, og hvorfor du ender med at ligge syg i sengen i flere dage? 

– Det vil jeg ikke spekulere over. Sådan er er den jo indrettet.
– Så når kroppen reagerer på noget, som kroppen betragter 

som farligt eller uvelkomment, har du ingen spekulationer? 
– Nej, siger Tine. 
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– Men hvad så når du får tanken, at “åh nej, nu skal du til at 
fyre en masse mennesker”. Eller når du får tanken “min kæreste 
forstår mig overhovedet ikke”. Du sagde, at du mærkede en fysisk 
reaktion. Du kunne mærke varme og hjertebanken. Det vil sige, 
at din krop reagerede på en tanke. Og ud over det tænker du også 
meget på det. Nu undrer du dig og ærgrer dig over, at du har brugt 
lang tid på at tænke på, hvorfor din krop og din psyke reagerer. Er 
det korrekt?

– Ja, det er det.
– Men krop og psyke hænger sammen, forklarer jeg Tine, og de 

reagerer på noget, som de ud fra deres forståelse betragter som 
uvelkomment eller farligt. Kroppen reagerer, og psyken reagerer. 
Når du ikke spekulerer over, hvorfor kroppen reagerer på en varm 
kaffekop eller bakterier, hvorfor så spekulere så meget over, hvor-
for psyken reagerer på noget, der gør dig ked af det, eller hvor-
for kroppen gør. For det er det samme, der sker. Psyken reagerer, 
ligesom kroppen reagerer. Er det ikke det samme, der sker? 

– Jo, det er det jo nok. 
– At krop og psyke reagerer, ligger uden for din kontrol. Du 

trækker hånden tilbage, når du brænder dig. Og du tænker ikke 
mere over det, fordi det er en automatisk reaktion. Men når det 
handler om psyken, gør du noget andet. Du går ind i tankerne og 
bekymringerne og grublerierne over, hvorfor du reagerer sådan. 
Og hvorfor mon du gør det? For du bliver ikke deprimeret eller ked 
af det eller stresset over, at du skal pudse næse.

 Du har valgt at tage den vej, hvor du spekulerer og grubler 
over din reaktion. Men er der også andre veje, du kan tage med 
disse tanker? Hvad kan du ellers gøre? 

Typisk beder jeg klienterne om selv at fortælle om de redska-
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ber, vi har arbejdet med, så jeg kan se, om de kan huske dem, og 
eventuelt finde ud af, hvorfor de ikke bruger dem mere. 

– Jeg kunne selvfølgelig have anvendt bekymringsbutikken, 
siger Tine. – Det har jo også fungeret nogle gange. Men bare ikke 
lige i den situation, hvor min kæreste igen bad mig om at skære 
ned på arbejdet. 

– Hvordan kan det være? 
– Fordi jeg følte, at det var for presset. Jeg skulle til at fyre folk 

og sad midt i det hele. Jeg skulle have samtaler med folk, som ville 
blive kede af det, og jeg følte ikke, at jeg kunne lade være med at 
tænke på det eller overhovedet burde lade være med at tænke på 
det. For jeg kan ikke bare fyre folk og ikke tænke på det. 

– Hvad kunne du ellers have gjort? 
– Jeg kunne have forholdt mig detached mindful til tankerne. 

For der er masser af tanker forbundet med sådan en periode, og 
de skal nok bare have lov til at være der. Men jeg kan vælge ikke at 
give dem opmærksomhed. 

– Ja, du kunne have valgt at være en tilskuer i en biograf og blot 
observere, at du havde de forskellige indre oplevelser. 

Her er det vigtigt at gøre klienten opmærksom på, at han eller 
hun også kan anvende detached mindfulness på kropslige og 
følelsesmæssige oplevelser. At kroppen én gang har reageret, kan 
man ikke lave om på. Men hvis klienten også responderer med 
CAS, bliver tilstanden værre. Systemet falder hurtigere til ro, hvis 
man ikke forstyrrer det med overtænkning. 

Ved sessionens afslutning er min vurdering, at Tine har forstå-
et principperne og har styr på teknikkerne, men at hun samtidig 
også har brug for at træne lidt mere detached mindfulness. Vi vil i 
perioder af vores liv være mere sårbare end i andre. Tine er i denne 
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periode mere presset. Hun sover mindre, og når man er træt, er 
man endnu mere porøs. Når vi er i de perioder, og vi prøver tek-
nikker af, der ikke virker, hjælper det os bedst, hvis vi træner de- 
tached mindfulness og lader tankerne være der uden at gøre 
noget ved dem. Selvom en klient har styr på teknikken og ken-
der til fundamentet for detached mindfulness, kan der altså være 
brug for en reminder og et boost. 

oPTAgeLSe Af CAS-TANker 
Til den næste øvelse skal jeg bruge en telefon med en optager, 
fordi vi skal optage Tines CAS-tanker.47 Der findes forskellige 
optage-apps, man kan bruge, og nogle gange har telefonen selv 
en indbygget optagefunktion. Jeg finder frem til sagsformulerin-
gen, hvor en del af Tines CAS-tanker allerede står, og jeg noterer 
de nye CAS-tanker, som hun oplyser mig om i løbet af sessionen. 
Derefter tager jeg min telefon og optager, mens jeg remser op: 
“Nu skal jeg fyre folk. Jeg kommer til at gøre dem kede af det. 
Det er forfærdeligt. Tænk, hvis det var mig. Og så lige her før jul. 
Og jeg får ikke engang opbakning fra min kæreste. Han forstår 
ikke, hvor hårdt det er, og at jeg har brug for støtte og ikke at blive 
klandret. Hvad hvis han er ligesom min eksmand? Måske kender 
jeg ham slet ikke.” Selve optagelsen varer omkring et minut, men 
med loopfunktionen kan jeg indstille optagelsen til at afspille i 6-7 
minutter. Bagefter skal vi sammen lytte til optagelsen, mens vi 
laver nogle små øvelser som for eksempel at kigge rundt i loka-
let, løse små, lette matematikstykker, tælle bladene på en plante 
på kontoret, lytte til lydene ude fra gaden og lignende. Hele tiden 

47 Frit efter Wells, 2009, s. 84-85, samt frit efter Wells, 1997, s. 250-225.
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kører optagelsen i loop. Vi prøver også bare at lade optagelsen 
afspille i et minut, mens vi ingenting siger. Mens optagelsen kører, 
skal Tine prøve så vidt muligt ikke at blande sig i det, hun hører, 
men blot forestille sig, at det er noget, hendes hjerne projicerer, 
hvor hun kun skal være observatør. 

Derefter spørger jeg hende, hvordan det gik. Hun fortæller, at 
der var tidspunkter, hvor hun var mere opmærksom på optagel-
sen, men også tidspunkter, hvor hun helt glemte den. 

– I og med at du var i stand til at gøre noget andet, altså at 
løse de opgaver, som jeg gav dig, trods dine egne bekymringer og 
grublerier i baggrunden, hvad siger det så om din kontrol over din 
opmærksomhed? Og hvad siger det om selve tankerne? Kan de 
for eksempel hindre dig i at gøre noget andet? 

Hendes svar var indlysende. Nej, hendes bekymringer og grub-
lerier kan ikke forhindre hende i at handle. Det var en ahaople-
velse for Tine. 

At lytte til optagelserne, mens hun laver andre ting, bliver også 
hendes hjemmeopgave til næste gang. Jeg udfører altid hjemme-
opgaverne eller opgaver, der minder om hjemmeopgaverne, sam-
men med klienten første gang, så de ikke er i tvivl om, hvordan de 
skal udføre opgaven, når de kommer hjem. 

Tine har et par sessioner til, og derefter føler hun, at hun har 
bedre styr på, hvordan hun tankemæssigt håndterer de forskel-
lige situationer. Der kan undertiden ske det for nogle klienter, at 
lige så snart klienten har fået styr på teknikkerne, og problem 2 
er blevet elimineret, begynder de at gruble igen. Der kan dukke 
overvejelser op omkring partneren, og om de er sammen med den 
rette, om de er i det rigtige job, om de skal flytte, og andre store 
spørgsmål. Jeg kan aldrig vide, om folk skal blive i deres forhold 
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eller i deres job. Nogle gange skal man træffe nogle ubehageli-
ge eller svære beslutninger i livet, men det vil altid være bedst at 
træffe en beslutning på et roligt psykisk grundlag, hvor man har 
mulighed for at vurdere sagen uden cirkulære spekulationer og 
vrede og følelser, der stammer fra CAS. Tine får tilbudt endnu en 
booster et par måneder efter for en sikkerheds skyld, men vælger 
at aflyse med et tusind tak. Hun er i besiddelse af de redskaber, 
hun skal bruge. 



Terapeutens redskabskasse

TErApEuTENS 
rEdSKABSKASSE

Associationsøvelse, lydfil                                                                                    

Associationsøvelsen,48	 Tine	 får	 med	 hjem	 som	 lydfil,	 kan	 du	
læse her som tekst:

Prøv	engang	at	forestille	dig,	at	dine	tanker	er	ligesom	skyer,	der	
bevæger sig hen over himlen. Skyer er en del af jordens selvre-
gulerende vejrsystem, og det ville være umuligt og unødvendigt 
at forsøge at kontrollere dem. Om lidt skal vi træne at forholde 
os til tanker og indre fornemmelser, ligesom vi ville forholde os 
til skyerne på himlen – hvor vi tillader dem at være til stede og 
optage noget plads og tid, men samtidig husker, at de før eller 
siden vil passere forbi.

Den øvelse, vi skal lave om lidt, handler om at kigge på de 
tanker, billeder eller minder, der dukker op som reaktion på en 
række ord, jeg siger.

Under	øvelsen	skal	du	ikke	aktivt	tænke	på	noget	eller	blan-

48 Inspireret af Wells, 2009, s. 82; se også Burlan Sørensen, 2018, s. 201-204.
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de	dig	 i	 processen.	Prøv	 så	 vidt	muligt	 på	 ikke	 at	 kontrollere	
eller analysere, hvad du tænker eller ikke tænker, hvad du måtte 
føle eller opleve af kropslige fornemmelser, men bare at obser-
vere, hvad der sker.

Sæt dig til rette, og luk øjnene. Lige om lidt siger jeg nogle 
forskellige tilfældige ord, og du skal altså bare observere det, 
der dukker op i dit sind, uden at fremprovokere noget. Det er 
helt okay, hvis der ikke dukker noget op. Så accepterer og obser-
verer du bare det faktum, at der intet dukkede op, og venter på, 
at jeg siger det næste ord. Det er faktisk ret ligegyldigt, hvad der 
sker – opgaven går kun ud på, at du forholder dig passivt og ikke 
på nogen måde påvirker udfaldet. Du skal bare kigge på.

Er du klar? Så begynder vi.
Æble.	Sø.	Træ.	Cykel.	Vinter.	Roser.	Grøn.	Kaffe.	Solskinsvejr.	

Reol.	Gulvtæppe.	Vandkande.	Orkide.	Farver.	Computer.	Citron.	
Gulerodskage.	Magneter.	Lampe.

Lad os stoppe her. Lykkedes det at forholde dig passivt til 
det, din hjerne viste dig?

Prøv	eventuelt	 at	 forestille	dig,	 at	du	sidder	 i	biografen	og	
kigger på lærredet. Du har ingen kontrol over de billeder, ord 
og scenarier, der dukker op og forsvinder igen. Du sidder som 
tilskuer i salen. Du kan udelukkende observere.

Forhold dig til denne øvelse på samme måde. Din hjerne er 
projektoren. Observér, hvad der dukker op på lærredet i din 
indre biograf, når jeg siger den næste række ord. Det er stadig 
helt okay, hvis der er sort på lærredet ved nogle eller alle ord. 
Du skal bare observere og ikke kontrollere det, der sker.

Hvis du har åbne øjne, så luk dem.
Så tager vi øvelsen igen.
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Æble.	Sø.	Træ.	Cykel.	Vinter.	Roser.	Grøn.	Kaffe.	Solskinsvejr.	
Reol.	Gulvtæppe.	Vandkande.	Orkide.	Farver.	Computer.	Citron.	
Gulerodskage.	Magneter.	Lampe.

Så er øvelsen slut. Lykkedes det at sidde som tilskuer i salen 
og bare observere det, din hjerne viste dig, da du hørte de for-
skellige ord? 

Kunne du godt lade være med at blande dig i processen?
Idéen er, at du skal bruge samme strategi over for dine nega-

tive tanker og følelser. At du også med de negative tanker og 
følelser kan og må nøjes med at observere, hvad dit sind gør 
eller ikke gør, uden at blive fanget i tankeprocessen. At du netop 
må forholde dig til tankerne og følelserne som skyer på himlen, 
som er forbipasserende. Som noget, du ikke behøver at forholde 
dig til. 

Hvis du allerede har en liste over dine typiske triggertanker, 
så	find	den	frem,	når	lydfilen	er	slut.	Hvis	du	ikke	har	en	liste,	
så	notér	dig	nogle	af	dine	typiske	triggere	–	minimum	fire,	men	
gerne	flere.	Du	må	gerne	sætte	neutrale	ord	ind	imellem	dine	
triggertanker. Det kunne være nogle af ordene fra før. Du kan for 
eksempel vælge nogle af de ting, der står omkring dig: et bord, 
en stol, en pude osv.

Det, du skal øve dig på selv, er at læse listen igennem igen 
og igen – du må gerne sige ordene højt, men du må også gerne 
nøjes med at høre det inde i dit eget hoved. Sæt en alarm, så 
du	laver	øvelsen	i	minimum	3	minutter.	Gerne	et	par	gange	om	
dagen,	men	i	hvert	fald	flere	gange	om	ugen.

Mens du gennemgår listen igen og igen, skal du altså træne 
at forholde dig passivt til det, ordene vækker af tanker, billeder 
og følelser eller kropslige fornemmelser inde i dig.
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Nøjagtig som med de mere neutrale ord, jeg sagde højt, skal 
du bare observere triggertankerne og huske, at der kommer en 
ny tanke lige om lidt. Du skal altså se tankerne som skyer på 
himlen, der passerer forbi, og huske, at du ikke behøver at for-
holde dig til dem, bare fordi de dukker op.

huskeliste                                                           

•	 Mange	klienter	tror,	at	årsagen	til	deres	tilstand	skal	findes	
i noget ydre og i forbindelse med stress ofte noget arbejds-
relateret. 

•	 Få fat i en telefon med en optage-app, som gør det muligt at 
lave	lydfiler	i	sessionen.	

•	 Tal med klienten om, hvordan han eller hun kan lave lydop-
tagelser derhjemme. 

•	 Spar ikke på instrukserne, når du udfører øvelser med kli-
enten.

•	 Vær ikke bange for gentagelser – det kan tage lang tid for en 
klient at forstå abstrakte begreber. 

•	 Undersøg	og	afklar	eventuelle	misforståelser.	
•	 Hvis klienten har svært ved at få øvelserne til at fungere, 

skal du grundigt undersøge, hvordan han eller hun har for-
søgt at udføre øvelserne. Måske er der behov for justeringer, 
afklaring	af	misforståelser	eller	nogle	helt	andre	øvelser.
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opsummering                                                     

Tine er ikke alene om at prioritere sin karriere. Det er et valg, 
man som menneske skal have lov til at træffe. Ingen ved, hvad 
der er bedst for andre mennesker, og en travl karriere kan være 
meningsfuld for den ene, men ikke for den anden. Tine var glad 
for sin succesfulde karriere og havde gennem lang tid trivedes 
med det travle liv. Ikke desto mindre kan der opstå situationer, 
hvor den metakognitive regulering svigter, så klienten går ind i 
en ond cirkel af CAS-relaterede tanker og adfærd. Det kan plud-
selig gøre det vanskeligt for vedkommende at fungere som hid-
til. I dette tilfælde handlede det ikke om Tines arbejdsliv, som 
hun ellers først troede, men derimod om hendes parforhold og 
frygten for at gentage en dårlig periode i sit liv. Terapeuten skal 
derfor være opmærksom på, hvad der er klientens problem 1 
og problem 2 – det er ikke nødvendigvis, hvad klienten indled-
ningsvis giver udtryk for.

Tine havde behov for at blive gjort opmærksom på, at psyken 
reagerer på diverse stimuli, ligesom også kroppen reagerer, og 
at det er naturligt, at både psyke og krop reagerer. Her bliver 
detached mindfulness ikke kun brugbart i forhold til tanker, 
men også i forhold til andre indre oplevelser såsom følelses-
mæssige og kropslige reaktioner.

Det kan synes, som om der er mange gentagelser i løbet af en 
sessionsrække. Men terapeuten bør ikke undervurdere betyd-
ningen af repetition og gentagelser i terapien, selv når klienten 
giver udtryk for, at han eller hun har forstået principperne. Tine 
opfangede netop hurtigt principperne, men havde brug for at 
øve at være i tilstanden detached mindfulness. 





When force of circumstances upsets your 
equanimity, lose no time in recovering 
your self-control, and do not remain 
out of tune longer than you can help. 
Habitual recurrence to the harmony will 
increase your mastery of it.

Marcus Aurelius, Meditations, s. 60
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JørGEN

En sygemelding betyder masser af tid derhjemme. Det er tilfæl-
det for Jørgen. Hvor Tine udfyldte hele sin dag med arbejde, har 
Jørgen samtlige timer i døgnet til at bekymre sig over sin situati-
on. Ligesom for mange andre sygemeldte bliver der endnu mere 
tid til ruminering, bekymringer, mærken efter, symptomtjek eller 
trusselsmonitorering. Jørgen på 55 år har i lang tid haft det dårligt 
på sin arbejdsplads. Han arbejder på et bibliotek og har gjort det i 
mange år. De mange arbejdsgange og rutiner sidder på rygraden, 
og han har altid været glad for sit arbejde og for sine kollegaer. 
For et par år siden fik han en ny chef, som gerne ville forny biblio-
teket og få bragt stedet ind i den nye digitale tidsalder med alt, 
hvad der hører til af sociale medier. Det betød, at medarbejder-
ne fik nye arbejdsopgaver, og at den digitale del kom til at fylde 
langt mere end hidtil. Det var egentlig fint nok, og selvfølgelig 
skal man følge med udviklingen … også som bibliotek. Problemet 
er, at Jørgen aldrig har sat sig specielt meget ind i hverken sociale 
medier, eller hvordan institutioner også i dag har et onlineliv. Det 
betyder, at mange af lige præcis de arbejdsopgaver kan han ikke 
løfte. Chefen har derudover givet udtryk for, at hun synes, Jørgen 
arbejder for langsomt, og indimellem har han følt sig decideret 
mobbet af hende. De andre medarbejdere er hoppet med på che-
fens galej, synes han, og det undrer Jørgen, at der ikke er nogen, 
der har forsvaret ham eller i det hele taget har lagt mærke til, 
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hvordan der konstant blev talt ned til ham. Han oplevede også, 
at han fik flere opgaver end de andre medarbejdere – måske som 
et led i chefens strategi, tænker han – og det betød, at han hele 
tiden var bagud. Det tog lang tid, før Jørgen sygemeldte sig. Det 
var egentlig ikke noget, han havde lyst til, men efterhånden var 
han så led og ked af at gå på arbejde, at hans kone slog i bordet 
og sagde, at nu måtte de altså finde en løsning, for det der gik 
ikke længere. Hun insisterede på, at Jørgen skulle gå til sin læge. 
Lægen syntes, at Jørgen skulle sygemelde sig og bruge noget tid 
på at slappe af og komme lidt væk fra arbejdet. Imens kunne han 
så overveje, om han ønskede at blive på arbejdspladsen, eller om 
han skulle forsøge at finde et andet job. 

Jørgen har nu været væk fra arbejdet i tre uger, og tiden går 
med at spekulere på de samme ting igen og igen. Han bliver 
mere og mere frustreret over ikke at kunne tage en beslutning 
om, hvorvidt han skal sige op, om han skal drage sin fagforening 
med ind i sagen, eller om han skal vende tilbage. Han snerrer 
ad sin kone, og lunten er generelt kort. Jørgens kone prøver at 
være forstående og støttende, men er uforvarende kommet til at 
opretholde hans indre fokus. For ikke at stresse Jørgen yderligere 
har hun nemlig overtaget en del af de praktiske pligter i hjem-
met. “Bare sæt dig og slap af,” siger hun ofte til ham i den bedste 
mening. Og han får ganske vist slappet af, men bliver også i dårli-
gere humør, for hver dag der går. 
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Session 1

Jørgen har ét stort dilemma, han gerne vil have hjælp til, og det er 
til at træffe beslutningen om, hvorvidt han skal blive i sit job, eller 
om han skal sige op. Tiden er ved at rinde ud, synes han, for hans 
sygemelding varer ikke evigt. Den beslutning kan jeg ikke hjælpe 
ham med at træffe, men jeg kan hjælpe ham med at reducere alle 
de bekymringstanker og grublerier, der forhindrer ham i at handle 
på sit dilemma, siger jeg til ham. Det var ikke det, Jørgen havde 
håbet at høre. Ikke desto mindre bliver han siddende. Nu er han 
der jo, og måske kan det hjælpe ham at gå en anden vej end den, 
han hidtil har taget. Jeg spørger ham også, om han har været i 
terapi før. Det har han ikke, og jeg begynder derfor med sagsfor-
muleringens første spørgsmål. 

SAgSforMuLeriNg

1 af 7: Klientens opfattelse af den nuværende tilstand

Jeg spørger Jørgen om, hvad han mener, hans nuværende tilstand 
skyldes. Og han svarer på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen ind-
flydelse, og 10 er maksimal indflydelse, sådan: 
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Tanker: 5

Følelser: 6

Fysiske (somatiske) aspekter: 0

Arv, genetiske faktorer: 3

Ydre faktorer (for eksempel arbejdsplads, andre per-
soner, ydre krav m.m.): 10

Tidligere oplevelser (barndom): 2

Tidligere traumatiske hændelser: 10

Når han sætter et 10-tal ved traumatiske hændelser, er det, fordi 
han tænker på flere forskellige situationer med chefen, hvor han har 
følt sig mobbet, og det har sat sig i ham som vrede og skuffelse over 
de andre kollegaers manglende indgriben ifølge hans opfattelse. 

2 af 7: Triggerevent, triggerkognitioner og tidsperspek
tivet

Jeg går videre til spørgsmålene i punkt 2 og beder Jørgen om at 
fortælle om en konkret situation, hvor han efterfølgende grublede 
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og bekymrede sig meget. Han fortæller, at for nogle dage siden 
kom hans kone senere hjem fra arbejde, end hun havde sagt, at 
hun ville. Jørgen havde tilbragt hele dagen derhjemme og havde 
ikke lavet noget særligt, så derfor glædede han sig til, at hun kom 
hjem, men han begyndte at blive vred over ikke at høre fra hen-
de, efterhånden som timerne gik. Da hun træder ind ad døren 
flere timer senere, spørger han hende om, hvorfor hun ikke har 
ringet og givet besked eller som minimum havde sendt ham en 
besked. “Det havde jeg slet ikke tænkt over,” siger hun til Jørgen. 
Det irriterer Jørgen at høre. Selve situationen er triggereventet, 
og jeg begynder derefter at spørge ind til triggerkognitionen. 

– Hvad var det første, der poppede op i dit hoved i situatio-
nen? 

– Det var: “Det er typisk, at hun glemmer mig,” svarer Jørgen. 
– Og hvad tænkte du derefter?
– Det irriterede mig, at hun ikke tog det hensyn til mig at give 

besked. Jeg følte mig ignoreret og overset, og så tænkte jeg på, 
at jeg åbenbart er sådan en, man overser og glemmer, og som 
ikke er vigtig og ikke værd at tage hensyn til. Jeg er jo ikke i spe-
cielt godt humør i forvejen. Det kunne hun godt have tænkt på, 
svarer han. 

Triggeren er altså “det er typisk, at hun glemmer mig”, og de 
efterfølgende grublerier og bekymringer er en del af hans CAS. 

Derefter spørger jeg yderligere ind til den konkrete situation. 
– Hvor længe vil du sige, at du var i disse tanker? Varede det 

minutter? Eller timer?
– Det var mange timer. Måske en 5-6 timer, hvis jeg lægger 

dem sammen. 
– Og hvad skete der med dig følelsesmæssigt? 
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Jeg stiller ikke altid præcis de spørgsmål, der står i sagsfor-
muleringen. Så længe betydningen er den samme, kan jeg godt 
variere mine formuleringer. 

– Jeg blev ked af det, og jeg tænkte på, om det i fremtiden 
bliver sådan, at alle bare træder på mig, svarer han. 

– Kender du til den type af tanker? Har du haft dem før, eller 
var den aften, første og eneste gang du havde dem? 

Når jeg vælger at spørge ind på denne måde, er det for at bru-
ge spørgsmålet til at tydeliggøre, hvor meget CAS reelt fylder.

– Dem har jeg haft en million gange før. 
– Hvor længe vil du tro, at du har haft dem? 
– I hvert fald de seneste to år. 
– Og hvad sker der med dig følelsesmæssigt, når du er i de 

tanker? Bliver du altid angst og ked af det ligesom i går, eller bli-
ver du også nogle gange glad og eksalteret?

– Glad? Nej, det bliver jeg aldrig. Jeg bliver altid trist til mode. 
– Så kan du se sammenhængen mellem den mængde tid, 

som du bruger på at være i den type af tanker, og hvad der sker 
med dig følelsesmæssigt? 

Og ja, den sammenhæng kan Jørgen godt se. Når jeg stiller 
spørgsmålene, forsøger jeg altid at få klienten til at få nye per-
spektiver på egne tankeprocesser og deres betydning for den 
psykiske trivsel eller mistrivsel. Det er en ny måde at tænke på 
for dem, og selvom spørgsmålene virker simple, er det stadig 
vigtigt, at klienterne selv giver svaret, blandt andet ud fra en 
betragtning om, at det, man bedst husker, er det, man selv har 
sagt.
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3 af 7: Klientens strategier

Jeg bevæger mig derefter over i spørgsmålene om Jørgens stra-
tegier. 

– Har du nogensinde forsøgt at komme væk fra eller gøre noget 
ved disse tanker, som altid ender med at gøre dig ked af det? 

– Jeg prøver indimellem at sige til mig selv, at nu må det stop-
pe, du skal ikke tænke mere på det her, det er noget pjat. Men jeg 
bliver også nødt til at forstå, hvorfor folk bliver ved med at opføre 
sig sådan over for mig. Hvad er det, jeg gør, som får folk til bare at 
trampe på mig? 

Her begynder Jørgen at bevæge sig ind i sine metakognitive 
overbevisninger. Jeg vil dog gerne gøre strategierne færdige først, 
så jeg tager fat på listen og spørger ham, om han bruger andre 
strategier for at stoppe tankerne.

– Altså helt generelt prøver jeg at få det bedre med min stress 
ved at spise sundt. Det er nu mest min kones projekt, fordi hun 
siger, at det også kan hjælpe på humøret. 

– Prøver du andre ting, meditation, gåture eller lignende? 
– Nej, det med meditation er vist ikke lige noget for mig. 
Gåture benytter han heller ikke som strategi. Hvis der ikke er 

noget formål med at gå, kan han ikke se, hvorfor han skulle vandre 
hvileløst rundt på villavejene. Stimulanser bruger han ikke. Posi-
tiv tænkning er ligesom meditation noget pjat, synes han. Det ser 
ikke ud til, at Jørgen er i besiddelse af strategier, der reelt er virk-
somme. 

Terapeuten skal huske, at klienter godt kan have nogle stra-
tegier, som fungerer for dem. Det kan være strategier fra andre 
psykologiske retninger, eller det kan være metoder fra andre fag, 
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som i lige præcis det enkelte tilfælde har en god effekt på klien-
tens psykiske velbefindende. Derfor bør terapeuten ikke forkaste 
det, der rent faktisk fungerer, selvom det måske ikke tilhører den 
metakognitive metode. 

I Jørgens tilfælde er strategierne dog hovedsageligt over-
tænkning og tankeundertrykkelse, hvilket ikke medfører den 
ønskede effekt. 

4 af 7: Metakognitive antagelser

Efter at have klarlagt strategierne fortsætter jeg med hans meta-
antagelser. Jeg kigger først på de negative metakognitioner og 
spørger ind til hans opfattelse af den type af grublerier, han havde 
forleden, og som han har hver dag:

– Er det dig, der styrer tankerne, eller er det dem, der styrer 
dig? Og stopper tankerne nogensinde?

– Nej, de bliver bare ved, og jeg kan hverken gøre fra eller til, 
siger han.

– Det vil sige, at du er i de tanker, når de kommer, fordi du ikke 
kan lade være?

– Ja. 
Jørgen har altså den type af negative metaantagelser, der 

handler om manglende kontrol over egne tankeprocesser. Det vil 
sige type 1. 

– Hvad tænker du om det at have de her tanker? Tænker du, at 
de er farlige for dig eller skadelige på nogen måde? 

– De irriterer mig, og de trætter mig, siger han. Men farlige vil 
jeg nu ikke kalde dem. Men de har da en betydning, for de sæt-
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ter på en måde mit liv i stå. 
Derefter bevæger vi os over i de positive metakognitioner, som 

Jørgen allerede har fortalt mig lidt om, da vi talte om hans strate-
gier. Jeg stiller ham alligevel spørgsmålene for at få hans svar, når 
han bliver direkte adspurgt. 

– Okay, du har brugt mange timer på at være i de tanker. For-
leden brugte du fem timer på det om aftenen, da din kone kom 
senere hjem. Hvis du er i de tanker stort set hver dag og bruger 
fem timer på det om dagen, svarer det til, at du de sidste par år 
har brugt næsten 4.000 timer. Så jeg tænker, gad vide om der er 
en grund til, at du vælger at være i de tanker så mange timer? Har 
bekymringer og grublerier mon en funktion? Tænker du måske, at 
hvis du bare analyserer situationen nok, så får du et svar eller en 
løsning eller måske en forståelse af noget specifikt? 

– Jamen jeg prøver faktisk at forstå, hvorfor det altid går ud 
over mig, og hvorfor jeg bliver behandlet så dårligt. For hvad er 
det, jeg gør, som får folk til at opføre sig, som om jeg er ligegyldig? 

– Nu har du brugt 4.000 timer. Har du forstået hvorfor?
– Nej, det har jeg ikke. Ikke helt …
– Er det så et spørgsmål om tid, før du forstår det, du ønsker at 

forstå? For hvis svaret er ja, så kan du bare tage 4.000 timer mere, 
og så kommer du i mål.

– Nej, så burde jeg have forstået det nu, siger Jørgen. 
– Er der mon andre årsager til, at du bliver ved med at være 

i de tanker? Er det, fordi du også forsøger at være forberedt på 
fremtiden? 

– Ja, det er det. Jeg prøver at forudse de forskellige scenarier 
og være forberedt. Jeg kan først træffe en beslutning, hvis jeg er 
forberedt og har tænkt alle konsekvenser igennem, siger han.
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Det kan være svært for klienter at svare på spørgsmål om deres 
metakognitive overbevisninger, så derfor hjælper jeg dem et langt 
stykke af vejen og giver dem for eksempel nogle scenarier, de kan 
svare ja eller nej til.

5 af 7: Egen vurdering af metakognitive antagelser

Ved det sidste punkt i sagsformuleringen beder jeg om at få Jør-
gens egen vurdering af sine metakognitive antagelser. Jeg beder 
ham om på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er “jeg er uenig”, og 10 er 
“jeg er enig”, at vurdere følgende udsagn:

Jeg har ingen kontrol over mine tanker, for eksempel 
bekymringer og grublerier: 9

Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, 
hvad jeg skal eller vil: 6

Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod 
min vilje: 4

Det kan være skadeligt eller farligt at have negative 
tanker: 3

Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg 
kunne finde en løsning eller et svar: 8

Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestem-
te situationer: 10
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Mine bekymringer om forskellige fremtidige hæn-
delser hjælper mig med at være forberedt: 9

Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg 
har det: 3

Ved at være på vagt over for mulige trusler føler jeg 
mig tryg: 8

Jeg er mine tanker: 3

Jeg har ingen effektive strategier, som jeg kan anven-
de, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig: 9

Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye 
strategier: 6

Vi er færdige med sagsformuleringen, og jeg gennemgår hans 
svar med ham og kigger blandt andet på sammenhængen mel-
lem de mange timer, han grubler, og hans dårlige humør. Jeg 
tager også en kort snak med ham om, at hans strategier ikke fun-
gerer godt nok, og at vi skal finde nogle andre og bedre strategier 
til ham. 

kig Dig oMkriNg-øVeLSeN
Jørgen skal ligesom Birgitte lave kig dig omkring-øvelsen49 og 
beskrive de ting, han ser i lokalet. Derefter spørger jeg ham:

– I denne lille øvelse, hvad vil du der sige, at du har mest af, 
indre eller ydre fokus?

49 Inspireret af Wells, 2009, s. 56-70; se også Wells, 1997, s. 273-274.
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– Mest ydre. 
Når jeg spørger på den måde om, hvor man har mest eller 

mindst, er det, fordi der altid er en glidende overgang mellem 
ydre og indre. Efter en sådan øvelse kan man opleve at få forskel-
lige svar: Nogle klienter har nærmest udelukkende ydre fokus, 
andre har et delt fokus, og andre igen kan have mest indre fokus. 
Min erfaring er dog den, at for mange lykkes det at have mest 
ydre fokus – under selve øvelsen. Jørgen fortæller mig, at hans 
opmærksomhed mest var på tingene, og at han følelsesmæssigt 
havde det okay under øvelsen. Derefter spørger jeg ham:

– I går aftes, da du ventede på, at din kone kom hjem, hvor 
havde du da din opmærksomhed henne? 

– Jamen der var jeg virkelig vred, svarer han. 
– Var det mest indre eller ydre fokus?
– Det var indre. 
Derefter taler vi om nogle flere situationer, hvor Jørgen har følt 

sig ked af det, vred og utilpas, og jeg spørger ind til, om han i disse 
situationer havde mest indre eller ydre fokus. Svaret er hver gang, 
at han havde indre fokus. 

– Er der situationer, hvor du ikke har det skidt, og hvor du ikke 
oplever psykisk ubehag eller mistrivsel?

– Når jeg spiller skak for eksempel, så koncentrerer jeg mig 
kun om spillet, og jeg tænker stort set ikke på noget andet end de 
næste træk, siger han. 

– Så når du spiller skak, hvor er din opmærksomhed så henne? 
– Det er på selve opgaven.
– Vil du sige, at det er mest ydre eller indre?
– Det er ydre, vil jeg mene. Det er på stillingen, og hvordan 

brikkerne bedst kan stå, og om min modstander truer med noget. 
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Eller hvordan min stilling kan forbedres.
– Så det vil sige, at i de situationer, hvor du har indre fokus, 

og din opmærksomhed retter sig mod dine egne tanker, sker der 
noget emotionelt med dig, og når du har ydre fokus, sker der 
noget helt andet. Kan du se det? 

Jeg bruger tid på at lave sammenligninger af de forskellige 
situationer, hvor Jørgen har henholdsvis mest ydre fokus og mest 
indre fokus, fordi han undervejs svarer lidt tøvende og virker en 
smule skeptisk. Derfor fortsætter jeg, indtil jeg tror, at han har for-
stået forskellen. Jeg tager også snakken med ham om, at det er 
ham selv, der styrer sin opmærksomhed og flytter den fra den ene 
ting til den anden i kig dig omkring-øvelsen. 

– Vi kan hurtigt blive enige om, at du kan lære at blive bedre 
til at styre din opmærksomhed, men evnen til at styre den, har 
du jo til en vis grad, for ellers ville du overhovedet ikke kunne lave 
denne øvelse, vi lige har lavet. Jørgen forstår godt, at det er ham 
selv, der styrer sin opmærksomhed. Så jeg bevæger mig videre i 
øvelsen med ham. 

– Forestil dig nu, at du har to volumenknapper, siger jeg. – På 
den ene knap skruer du op for indre fokus, og på den anden skruer 
du op for ydre. Vi skruer op og ned på knapperne hele tiden og 
mange gange i løbet af en dag. Du har skruet op for indre fokus-
knappen hele tiden. Men hvordan tror du, at dit liv og din hverdag 
ville se ud, hvis vi kunne skrue op for det ydre fokus i stedet for? 

– Jeg ville have det bedre, siger Jørgen.
– Hvorfor tror du, at du ville have det bedre, hvis du havde 

mere ydre fokus?
– Så kan jeg også lave andre ting i stedet for at beskæftige mig 

med min frustration og være vred og irriteret.
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– Okay. Lad os prøve at arbejde hen imod det, siger jeg så til 
ham. 

Klienten er nødt til selv at servere svarene, uanset hvor indly-
sende de synes at være. De færreste mennesker bryder sig om, 
at andre kloger sig på deres vegne og fortæller dem, hvad der er 
rigtigt, og hvad der er forkert. Det er muligvis en overgeneralise-
ring, men jeg vover den påstand, at folk i almindelighed ikke kan 
lide at høre fra andre, hvordan de burde leve deres liv, eller hvad 
de skal gøre, selvom den anden måske har ret. Når terapeuten 
derimod spørger dem, er de nødt til selv at se med andre øjne på 
deres strategier. Jeg fortæller for eksempel aldrig mine klienter, 
at de skal drikke mindre eller motionere mere. Men hvis en klient 
oplyser mig om, at en af hans eller hendes strategier til at kunne 
håndtere CAS er at drikke, og at det virker, så kan jeg finde på at 
sige til dem: “Når du nu fortæller mig, at alkohol virker, hvilket 
betyder, at du har en strategi, som holder dine bekymringer og 
grublerier på afstand, hvorfor bruger du så ikke denne strategi 
noget mere?” Her vil klienten typisk begynde at argumentere for, 
at det nok ikke er en god idé, og at både angsten og tankemyl-
deret er værre dagen efter. Det er netop det, vi som terapeuter 
ønsker. At klienten selv finder svaret på, hvorfor en strategi for 
eksempel ikke fungerer. Derfor stiller jeg også Jørgen – ligesom jeg 
stiller alle andre klienter – de mange indlysende spørgsmål, for at 
han selv når frem til svaret. Han skal selv kunne se sammenhæn-
gene og forstå mekanismerne, ellers kommer samtalen ikke til at 
få betydning for ham.
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BekyMriNgSBuTikkeN
Som hjemmearbejde får Jørgen også øvelsen bekymrings- 
butikken,50 altså udskydelse af respons på trigger. Ligesom over 
for Birgitte og Tine understreger jeg for ham, at hans tanker gerne 
må være der, men han skal først tage sig af dem på et selvvalgt 
tidspunkt på dagen. Tidspunktet må godt variere fra dag til dag, 
så det passer i hans program. Derudover er det vigtigt at under-
strege for klienten, at enhver øvelse er en træning. Man kan ikke 
gøre det bedre end ens formåen lige nu og her, men man skal 
begynde et sted, og øvelse gør mester. 

– Du skal være lige så ihærdig som tankerne, for de vil blive ved 
med at komme, men du skal ikke give dem opmærksomhed før 
kl. 17.00 for eksempel. Det kan hjælpe dig i løbet af dagen at rette 
dit fokus mod noget ydre, og helst det, du er i gang med. Det kan 
være, at du var i gang med at vaske op eller med at lave kaffe, eller 
at du var i gang med at læse avis. Når klokken bliver 17.00, eller 
hvad du nu har bestemt, kan du så gå amok og gruble og bekymre 
dig, præcis som du plejer, men kun i et kvarter. Hvis tankerne ikke 
er der, behøver du ikke at gøre noget, det vil sige, at du ikke skal 
finde på nogle tilfældige tanker og kaste dig over dem. Hvis der 
ikke er nogen bekymringstanker, lukker du butikken tidligt den 
dag og holder den lukket indtil dagen efter, hvor butikken igen er 
åben i kvarter, siger jeg. 

Udskydelse i sig selv er ikke pointen. Pointen med øvelsen er, 
at klienten får en oplevelse af at have indflydelse på, hvor han eller 
hun retter sin opmærksomhed hen. 

– Hvad skal jeg så sige til tankerne, hvis de dukker op i løbet af 

50 Baseret på Wells, 2009, s. 106-108; Burlan Sørensen, 2018, s. 79.
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dagen, for de dukker jo op mange gange for mig? spørger Jørgen 
mig. 

– Du kan sige: “Jeg skal nok kigge på dig, men det bliver først 
kl. 17.00, for lige nu er jeg i gang med at læse avis.” Du skal altså 
nok tage dig af tankerne, men det er dig, der bestemmer hvornår.

– Men hvad nu hvis det ikke virker? 
– Hvor er jeg glad for, at du siger det, for det er lige nøjagtig 

den type tanker, du skal tage kl. 17.00. Det er nemlig en bekym-
ring.

Nogle gange oplever jeg klienter, som på vej ud ad døren spør-
ger mig: “Tror du, jeg får det bedre?” 

– Kl. 17.00 kan du bekymre dig om det, svarer jeg dem. For 
selvom det er camoufleret som et relevant behandlingsrelateret 
spørgsmål, er det faktisk en bekymringstanke. Og bekymringsbu-
tikken har ikke åbent endnu. Det er her, at det som terapeut er 
meget nemt at begynde at gå ind i en indholdssnak i stedet for 
at holde sig til metaniveauet. Den metakognitive vinkel skal tera-
peuten huske også at holde sig til, når sessionen er ved at være 
slut, og klienten er på vej hjem. Jeg får nogle gange spørgsmålet 
fra kursister, om ikke det er meget høfligt og betryggende af mig 
at forsikre klienten om, at terapien nok skal hjælpe. Men klienten 
befinder sig i CAS, og terapeuten befinder sig på metaniveauet, 
og terapeuten må ikke gå ned i CAS og være der sammen med 
klienten, for dernedefra kan terapeuten ikke få klienten med op 
på metaniveauet. Det er ligesom at hjælpe en person op fra en 
klippeskråning. Du kan ikke hjælpe, hvis du hopper ned i dalen. Du 
bliver nødt til at blive oppe på kanten for at kunne hive den anden 
op igen. Det samme gør terapeuten og trækker efterhånden kli-
enten med op på metaniveau (se kapitel 3, figur 2). 
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Session 2

I enkelte og meget sjældne tilfælde kan terapeuten alligevel gå 
ind i CAS sammen med klienten. Det vil typisk være i de senere 
sessioner, og der skal være et specifikt formål med at gøre det, 
samtidig med at terapeuten gør klienten opmærksom på, hvad 
man har i sinde at gøre og hvorfor. I Jørgens tilfælde gjorde jeg 
allerede den undtagelse at bevæge mig ind i CAS med ham så 
tidligt som i session 2. 

Jørgen ser ikke godt ud, da jeg møder ham en uge efter i den 
anden session. Han har ikke sovet særlig meget og virker trist. 

– Det var fint, det, vi lavede sidst, men jeg kan ikke se, hvor-
dan det skal kunne hjælpe mig med at træffe nogle beslutnin-
ger, siger Jørgen til mig, og jeg har jo nogle store beslutninger 
omkring mit arbejde, som jeg skal træffe. 

Jeg finder hurtigt ud af, at Jørgen ikke har passet sit hjemme-
arbejde ud over den første dag. Han er i vores samtale nu meget 
insisterende på, at han har brug for hjælp til at træffe beslutnin-
gen om, hvorvidt han skal sige op eller ej. 

– Jeg skal vide snarest muligt, om jeg skal tilbage, så det nyt-
ter bare ikke at udskyde mine bekymringer omkring det. 

Vi behøver ikke at tale særlig længe, før jeg kan se, at Jørgen 
ikke lader sig overbevise om at give den metakognitive terapi en 
chance, før han har fået lov til først at afprøve sin egen måde. 

– Fint, lad os prøve at køre det på din måde. Nu sætter vi den 
metakognitive terapi på pause, og så fortsætter vi ud fra det, du 
ønsker, vi skal tale om, siger jeg. 

Det er ikke ofte, at jeg vælger at fravige den metakognitive 
fremgangsmåde. Men her kan jeg se, at jeg ingen vegne kom-
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mer med Jørgen, hvis ikke jeg gør noget drastisk og viser ham, 
hvorfor hans egen strategi ikke fungerer. Som terapeut skal 
man indimellem tage nogle hurtige beslutninger. Det gør jeg 
her, og jeg gør det ud fra flere betragtninger. Jørgen er træt og 
i psykisk underskud, og han er påvirket følelsesmæssigt af sin 
situation. Normalt er det ikke nødvendigt at tænke på relatio-
nen mellem terapeut og klient ud over det forhold, at relationen 
selvfølgelig ikke skal være dårlig. For relationen er oftest god, 
baseret på den konsensus, der er mellem klienten og mig, og 
på vores formål med forløbet samt effekten af de redskaber, de 
får med efter første session. Denne gang tænker jeg: “Nu ryger 
vores relation, og han ender med at gå ud ad døren og intet få 
ud af tiden her, hvis ikke jeg går ham lidt i møde på et eller andet 
punkt.” Og jeg er overbevist om, at han kan få meget ud af lige 
præcis den metakognitive terapi. Derfor vælger jeg, at Jørgen 
skal have lov til at bruge noget af vores tid på at være i CAS i 
denne session.

– Nu går vi ind i dine tanker og bekymringer og grublerier 
omkring fremtiden, og jeg lytter. Du kan tale løs om alt det, du 
tænker, jeg kan hjælpe dig med, og så må vi se, hvad jeg kan 
gøre. 

Jeg lader simpelthen Jørgen tale frit uden at styre samtalen. 
Han fortæller om, hvor svært det er at finde et nyt job i hans 
alder. På den ene side vil det være rart at begynde på noget nyt, 
og på den anden side er han jo glad for selve arbejdet, bare ikke 
chefen. Men han vil også gerne arbejde. Han får lov til at tale 
om alt det, han har lyst til, og alt det, han ikke på nuværende 
tidspunkt kan overskue, hvad enten det er forholdet til konen, 
han ofte vrisser ad, vrede over chefen og kollegaerne eller usik-
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kerhed i forhold til fremtiden. Det vil sige alt det, jeg allerede 
har hørt i session 1, da vi gik igennem sagsformuleringen. På et 
tidspunkt siger han: 

– Det føles jo fuldstændig håbløst. 
Og det er klart, at det føles håbløst, for i løbet af de sidste 20 

minutter har han været i fokuseret kontakt med alle de tanker, 
der normalt gør ham ked af det, alle bekymringerne om frem-
tiden, vreden over chefen og kollegaerne, grublerierne om, at 
der må være noget galt med ham, forholdet til konen, der lider 
under hans sygemelding. Lige her er det et passende tidspunkt 
for mig at tage over og sige: 

– Nu har vi kørt på din måde i halvdelen af sessionen. Føler du 
nu, at du er kommet tættere på en beslutning? Eller at jeg kan 
gøre noget?

Nej, tættere på en beslutning er han ikke kommet. Man kom-
mer ikke tættere på at kunne handle og træffe fornuftige beslut-
ninger, når man er i CAS. Og han ved også godt, at jeg ikke kan 
træffe nogen beslutninger for ham. Det skal han selv gøre. Det 
er vigtigt, at Jørgen forstår, at det, der står i vejen for ham, er 
CAS. Jeg tegner derfor et billede af et menneske i venstre side af 
papiret. Længst til højre skriver jeg det, Jørgen gerne vil opnå – i 
dette tilfælde er det at træffe en beslutning, så han kan begynde 
at handle. I midten tegner jeg en mur (se figur 3).

– Det her er dig, og herovre er der noget, du vil eller skal. Og i 
midten er der noget imellem dig og det, du gerne vil opnå. Hvad 
er det, der gør, at du ikke bare træffer en beslutning? Hvad er 
der imellem dig og beslutningen, og hvad er det, der forhindrer 
dig i at træffe beslutningen og handle på den? 

– Det er nok usikkerhed.
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– Prøv at fortælle mig lidt om det. Hvad betyder usikkerhed i 
det her tilfælde? 

– Det er usikkerheden over, at jeg jo ikke ved, om jeg træffer 
den rigtige beslutning. For hvad nu hvis jeg træffer en beslut-
ning om at sige op, og det så viser sig at være en rigtig dårlig 
beslutning for mig? 

– Og de tanker, du har her, hvad er det for tanker?
– Det er jo bekymringer, siger Jørgen. 
– Præcis. Det var også det, vi talte om sidste gang, da vi 

lavede sagsformuleringen. Alt det, der er i CAS, bekymringer og 
grublerier, er det, der gør, at du følelsesmæssigt får det skidt, 
samtidig med at du ikke kommer videre. 

– Det er rigtigt, siger han. 
– Og så er vi tilbage i meta igen. For det er disse tanker og 

muren af CAS, der forhindrer dig i at have det godt. Derfor skal 
vi have reduceret den tid og opmærksomhed, du giver bekym-
ringstankerne. 

– Men hvis jeg reducerer de tanker, hvordan kommer jeg så 
tættere på en beslutning? 

– Det er også en bekymringstanke. Lad mig spørge dig: Hvor 
længe har du forsøgt at træffe en beslutning?

– Al den tid, jeg har været sygemeldt, og også før det. 
– Og hvordan forsøger du at træffe en beslutning? 
– Jeg spekulerer meget og taler med min kone om det. 
– Så du har tænkt meget over det. Er du kommet tættere 

på en beslutning via den strategi, du har anvendt, som hedder 
bekymringer, spekulationer, alene eller sammen med din kone 
osv., det vil sige overtænkning? 

– Nej. 
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– Så hvis du ikke er kommet tættere på en beslutning ad den 
vej, skal vi så ikke prøve en anden vej og se, hvad der sker? For vi 
ved én ting med sikkerhed: Den vej, du har taget hidtil, har ikke 
ført dig til en beslutning. 

Det er langtfra hver gang, jeg behøver at tale så meget med 
en klient om, hvorvidt hans eller hendes strategi fungerer. Med 
Jørgen var det nødvendigt for overhovedet at komme videre 
med den metakognitive terapi. Og jeg var også nødt til at gå 
ned i mudderet sammen med ham for at vise ham mekanis-
merne. For hvad sker der, når vi anvender overtænkning som 
strategi sammen? Når vi begge er smeltet sammen i alle de tan-
ker? Der sker intet i den ydre verden, men i den indre bliver vi 
mere kede af det, og følelsen af håbløshed bliver udtalt. Det er 
sådan, mekanismen fungerer. Nogle klienter har meget stærke 
tankefusioner,51 hvor de smelter sammen med deres tanker. I 
stedet for at se sig selv som et menneske, der har tanker, ser de 
sig selv, som om de er deres tanker. Hvis jeg var blevet på rent 
metaniveau i sessionen, kunne jeg risikere, at klienten følte sig 
afvist i en meget konkret smertefuld situation. Jeg vurderede, at 
den metakognitive terapi ville kunne hjælpe Jørgen. Men jeg var 
nødt til også at få ham til at se det. Derfor gik jeg til det på hans 
præmisser for en kort stund. 

51 Wells, 2009, s. 160-161.
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1. eN Mur Af CAS

2. MiNDre CAS, Mere BeVÆgeLSeSfriheD

Figur 3: En mur af CAS 

(Linda Burlan Sørensen, 2016)
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oM AT TAge BeSLuTNiNger
Med nogle klienter tager jeg en lille snak om det at tage beslutnin-
ger. Det er ikke en eksplicit del af den metakognitive terapi, men 
det kan være en god hjælp for dem, der har svært ved at træffe 
større beslutninger i deres liv, og som ikke kan komme videre, før 
de har gjort det. 

Forestil dig, at du er faret vild i en skov. På et tidspunkt når 
du til et sted, hvor der er tre forskellige veje at vælge mellem. 
Du undersøger faktuelt, om der er noget som helst, der kan indi-
kere, hvilken vej du skal vælge for at komme ud af skoven igen. 
Det kan være et skilt, eller at du kan se en større vej længere væk, 
eller noget tredje. Er der nogle af vejene, der tyder på, at du skal 
vælge den ene frem for de andre? Efter din undersøgelse kan du 
konkludere, at der ikke er noget, der fortæller dig, hvor hver vej 
fører hen. Det er ved at blive mørkt, og det er på tide at træffe 
en beslutning. Du har nogle forskellige valgmuligheder. Du kan 
sætte dig ned og tænke over, hvilken vej du skal tage, for det kan 
hurtigt blive skummelt der i skoven, hvis du ikke tager den rigtige 
vej. Derfor bruger du en del tid på at tage beslutningen. En anden 
mulighed er, at du vælger én af vejene og bare begynder at gå. 
Du vælger mulighed nummer to. Det viser sig at være en lukket 
vej, og du går derfor tilbage til udgangspunktet igen. Allerede da 
du kommer tilbage, er der nu 50 procent chance for, at du vælger 
vejen ud af skoven. Du kan nu igen bruge flere timer eller dage, 
hvis du er i det humør, til at tænke over, hvilken af de to veje der er 
den rigtige. Eller du kan tage en af vejene – og efterhånden som 
du går – finde ud af, om du er på rette vej, eller om du er nødt til 
at gå tilbage, for derefter at være 100 procent sikker på, at du nu 
vælger vejen, der fører dig ud af skoven.



– 196 –

Kapitel 7 – Jørgen

Pointen er her, hvor lang tid du skal bruge på at træffe en beslut-
ning, efter at du via nogle kvalitetsspørgsmål omkring indikatorer, 
faktuelle oplysninger og relevant information har fået fat i alle de 
oplysninger, som du overhovedet kan skaffe. Måske er der ikke 
meget at gå efter. Hvis du for eksempel skal flytte, så undersøger 
du markedet, du ser, hvad du kan sælge din nuværende bolig for, 
hvad du kan købe for, du taler med en ejendomsmægler, en bank-
rådgiver, og du finder frem til nogle forskellige områder, du gerne 
vil bo i. Men du vil ikke via grublerier og bekymringer kunne finde 
frem til, om du bliver glad for at bo det nye sted, om du bliver ven-
ner med naboerne, om I får nogle gode vejfester, og om dine børn 
kommer til at kunne lide deres nye skole.

Spørgsmålet er, om vi overhovedet kan sige, at vi træffer for-
kerte eller rigtige beslutninger på det grundlag. Manden i skoven 
tog måske den første vej, der viste sig at være forkert, og vender 
tilbage. Han kan selvfølgelig ærgre sig over, at han var en stor idi-
ot og brugte tid på en vej, der ikke førte ud af skoven. Men har han 
overhovedet truffet en forkert beslutning? For han kan ikke vide 
det, før han har afprøvet det. Jørgen skal træffe en beslutning om, 
hvorvidt han skal sige op eller vende tilbage til arbejdspladsen. 
Det vil kræve, at han har to liv at sammenligne med for at kunne 
vurdere, hvad der vil være den rigtige beslutning. Først derefter 
kan han evaluere, hvilken beslutning der var rigtig, og hvilken der 
var forkert. Når det nu ikke er en mulighed at føre sådanne paral-
lelliv, gad vide om man så nogensinde vil kunne vurdere, hvad der 
er rigtigt og forkert?

Denne snak tog jeg med Jørgen for at styrke hans metakogni-
tive bevidsthed. Vi forbliver på metaplan, da vi ikke snakker om, 
hvilke beslutninger han skal træffe, men om mekanismen, der 
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står bag hans beslutningstagning. Derudover kigger vi på, hvorfor 
hans overtænkningsstrategi i forhold til at finde en løsning ikke 
har bragt ham tættere på et brugbart svar. Hvis de strategier, en 
klient har benyttet sig af i mange år, ikke fungerer, er det på tide 
at finde nogle andre. Ellers kan man blive stående i skoven uden 
nogensinde at prøve nogen af vejene. Man kommer altså ingen 
vegne, samtidig med at man bliver trist og ængstelig.

Mit forslag til Jørgen er derfor, at han vender tilbage til det 
hjemmearbejde, jeg gav ham i første session, og at han begyn-
der at træne sin opmærksomhed. Jeg gennemgår også nogle af 
øvelserne med ham igen. Jeg skal ikke tage for meget nyt stof ind 
i denne session, for ellers risikerer jeg, at Jørgen drukner midt i 
informationshavet. Jeg spørger ham, da vi er ved at være færdige 
for denne gang:

– Nu har vi valgt at bruge din metode den første halvdel af ses-
sionen, og den sidste halvdel har vi brugt på at vende tilbage til 
metatankegangen. Hvilken af de to dele synes du, er mest brug-
bar for dig? Og hvis du skulle tage noget med dig fra i dag, ville det 
så være fra den første halvdel eller den sidste?

– Det ville være fra den anden halvdel. Jeg kan godt se, at det 
med overtænkning ikke fungerer. Jeg har bare ikke vidst, hvad jeg 
ellers skulle gøre, siger han.

Normalt vil jeg have introduceret detached mindfulness til en 
klient senest i session 2, men i Jørgens tilfælde er det bedre at 
vente til næste gang, fordi vi tog den alternative vej i dag. Jørgen 
går derfor hjem for at fortsætte den metakognitive vej og tage fat 
på sine hjemmeopgaver igen. Han får også en lydfil med opmærk-
somhedstræning med hjem (se kapitel 5, Terapeutens redskabs-
kasse). Før vi kan tale videre om, hvorvidt øvelserne hjælper Jør-
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gen, bliver han nødt til at have noget erfaring med dem. Derfor 
er det vigtigt, at han denne gang sørger for at gå i gang med sin 
træning og holder den ved lige, indtil vi ses igen næste gang. 

I slutningen af session 2 beder jeg Jørgen om igen at udfylde 
spørgsmålene om hans vurdering af sine egne metakognitive 
overbevisninger fra punkt 5 i sagsformuleringen. Denne gang sco-
rer han en smule lavere, og det indikerer, at der allerede er sket en 
vis udvikling.

6 af 7: Opfølgende vurderingsspørgsmål

Derudover stiller jeg ham også de fire ekstra spørgsmål fra punkt 
6 i sagsformuleringen, som jeg stiller fra session 2 og frem. Jørgen 
vurderer på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er uenig, og 10 er enig, 
udsagnene sådan: 

Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de 
nye strategier: 6

Jeg anvender slet ikke nye strategier: 7

Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig: 3

Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier: 3
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Session 3

Jørgen oplever, at han stadig har en del bekymringer og grublerier 
om sin arbejdssituation. Dog oplever han også, at han i ny og næ 
får en pause. Bekymringsbutikken har hjulpet ham og givet ham 
flere øjeblikke og tider på dagen, hvor han også har kunnet opleve 
noget andet. Øvelserne har givet mening for ham, i den forstand 
at han er begyndt at synes, at han trods alt har om ikke en masse, 
så i hvert fald mere kontrol over sin opmærksomhed. Det betyder 
også, at hans humør er blevet mærkbart bedre. Emotionelt kan 
han også være andre steder end i en suppedas af bekymringer og 
grublerier. 

En enkelt dag faldt Jørgen i CAS-strategien. Hans kone hav-
de sendt ham en sms om, at hun blev lettere forsinket. Den let-
tere forsinkelse endte med at blive to timer. I Jørgens øjne altså 
“meget forsinket”. Mens Jørgen ventede på sin kone, blev han 
ligesom sidst mere og mere vred over forsinkelsen og kunne ikke 
slippe sine tanker, før hans kone trådte ind ad døren. 

– Forsøgte du at gøre noget, altså at udskyde tankerne? spør-
ger jeg ham om. 

– Nej, ikke rigtig, for jeg havde faktisk lyst til at være vred på 
hende. 

– Så du forsøgte ikke. Er det rigtigt forstået? 
– Ja. 
– Var det et valg, altså at du valgte at være i de tanker, eller var 

det en oplevelse af, at du ikke kunne komme væk fra tankerne? 
– Det var nok mest et valg, for jeg havde lyst til at være vred 

på hende og holde fast i følelsen, så jeg kunne sige nogle ting til 
hende, når hun kom hjem. Ellers var jeg bange for, at jeg ikke ville 
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få sagt til hende, hvor frustreret jeg var. 
– Rent teoretisk kunne du så have gjort noget andet? For 

eksempel spille skak?
– Ja, det kunne jeg godt, men jeg havde ikke lyst. 
– Så hele pointen er, at du godt kunne have valgt noget andet. 

Nu valgte du at være i de tanker, men du kunne også have valgt en 
anden strategi? 

– Ja, det kunne jeg godt, og det gjorde jeg også, da hun først 
var kommet hjem. Vi havde et mindre skænderi, men så syntes 
jeg, at det var dumt at være så sur. Og så gik jeg i gang med noget 
andet. 

I lige præcis den samtale, jeg har her med Jørgen, går det op 
for ham, at han kunne have valgt at fokusere på nogle andre tan-
ker i stedet for sin egen vrede og frustration. Han tog et valg, men 
kunne lige så godt have taget et andet. Det er vigtigt at tage den 
form for snakke med klienterne om, hvad der virker, og hvad der 
ikke virker, og tale om den metakognitive indlæring. Her handlede 
det om valget. 

Den anden hjemmeopgave, opmærksomhedsøvelsen med 
forskellige lyde, han skulle holde sin opmærksomhed rettet mod, 
syntes han, var utrolig kedelig. 

– Hvorfor tror du, at jeg giver dig det her hjemmearbejde? Er 
det mon for at gøre dig til en lydekspert, der skal kunne genkende 
forskellige lyde og underholde vennerne til en fest med din nye 
kunnen? 

– Nej, det er det nok ikke, griner han. 
– Så hvis det ikke var formålet, hvad kunne det så være?
– Det var, for at jeg skulle træne min opmærksomhed. 
– Korrekt. Og har du mon brugt det, tænker jeg. For gad vide, 
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om det nogle af de gange, hvor det lykkedes dig at udskyde dit 
fokus på den type tanker, ikke også havde noget med denne øvel-
se at gøre?

De forskellige øvelser skal altid give mening for klienten. Der-
for skal jeg hele tiden være opmærksom på, at klienten også 
forstår sammenhængene og årsagerne til de anvendte øvelser 
og interventioner generelt. Jeg bruger derfor lidt ekstra tid på at 
tale med Jørgen om de forskellige øvelser. I session 3 skal Jørgen 
også introduceres for detached mindfulness – lidt senere end jeg 
ellers ville have gjort det. Men det er først her i session 3, at han 
er parat. Jeg fortæller ham om de 70.000 tanker, han hver dag har, 
og hvad han aktivt gør for at glemme de tanker. Indimellem viser 
jeg også klienterne min hånd, som jeg altid har diverse beskeder 
griflet ned på. Det vil sige, at jeg aktivt gør noget for at huske de 
tanker. Hvis jeg ikke gør noget aktivt for at huske dem, kommer 
jeg til at glemme dem. Ligesom Jørgen, der fortæller mig, at han 
altid har skrevet små to do-ting på post-it-sedler og lagt på sit skri-
vebord. De tanker har fået ekstra opmærksomhed, og derfor har 
han kunnet huske dem i dagene efter. De negative tanker bliver 
på samme måde hængende på grund af det fokus, de mentalt får. 
Også selvom de ikke bliver skrevet ned. 

eT Tog Af TANker
Jeg introducerer også Jørgen for en af de klassiske metaforer 
inden for den metakognitive metode. Idéen om, at tankerne er 
ligesom et tog, der buldrer derudad.52

– Tanker er flygtige, de kommer og går, medmindre du gør noget 

52 Inspireret af Wells, 2009, s. 84; se også Wells, 2007, s. 250, 272.
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ved dem for at huske dem. Forestil dig et tog, hvor lokomotivet er 
en triggertanke: “Åh nej, det bliver aldrig bedre.” De efterfølgende 
vogne er dine andre bekymringer såsom: “Hvad skal der ske med 
mig? Skal jeg sige op? Skal jeg blive? Bliver det nogensinde bedre?” 
Lige nu hopper du på toget, og du hopper frem og tilbage fra vogn til 
vogn og er i de tanker, bekymringer og grublerier. Spørgsmålet er, 
om du kan forestille dig, at du også kunne stå på perronen og lade 
være med at hoppe på toget, men blot blive stående og betragte 
toget, mens det kører forbi dig. Er der en naturlov, der siger, at du 
skal hoppe på toget? Nej, det er der ikke. I det øjeblik toget er kørt 
væk fra perronen, behøver du ikke at beskæftige dig mere med det. 
Nu har du registreret, at toget var der, du så vognene køre forbi, og 
du blev stående på perronen. 

Som hjemmearbejde skal Jørgen fortsætte med de øvelser, han 
tidligere har fået med hjem, og han skal også praktisere detached 
mindfulness, når han bliver bevidst om tilstedeværelsen af trig-
gere eller negative tanker. Det er vigtigt, at han i første omgang 
bevidst forsøger at forholde sig passivt til bekymringer og gruble-
rier. Med de ord afslutter jeg session 3. 

Session 4-5

Session 4 indeholder både detached mindfulness og opmærk-
somhedstræning. 
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kig igeNNeM TekST-øVeLSeN
Til den næste øvelse53 tager jeg en tusch, som er beregnet til at 
skrive på whiteboard med, og skriver Jørgens bekymringstanke 
på mit vindue: “Hvorfor kan jeg ikke tage en beslutning?” Rundt om 
sætningen tegner jeg en firkantet ramme. Derefter beder jeg Jørgen 
om at kigge på sætningen og læse højt, hvad der står. Det gør han. 

– Hvor mange ord er der? spørger jeg ham derefter om. 
– Syv, siger han. 
– Og hvor mange bogstaver?
Han tæller højt og siger: 
– 33. 
– Kan du beskrive skriften og bogstaverne? Deres størrelse, far-

ve? Og kan du også beskrive deres stil? 
Det gør han.
– Okay. Prøv engang at kigge på mig i stedet for på glasset. Du 

ved, at der var nogle ting på den anden side af vinduet. Men så du, 
hvad det var?

– Der var nogle bygninger. 
– Men så du bygningerne? 
– Ikke rigtig. 
– Prøv så at kigge ud ad vinduet igen og kun ud gennem den fir-

kant, jeg har tegnet. Beskriv alt det, du ser gennem firkanten. 
– Der er en bygning, og der er seks vinduer, og i et af vinduerne 

står der en potteplante. Der er røde mursten og noget graffiti på 
muren. Jeg kan også se nogle bøger i en af vindueskarmene samt 
en person, der bevæger sig rundt. Nogle vinduer er ret beskidte. Jeg 
kan også se nogle hvide gardiner.

53 Inspireret af Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015.
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– Okay. Nu skal du kigge på mig igen. Jeg ved godt, at du ved, at 
der er en sætning der, men så du sætningen, da du kiggede gennem 
glasset? 

– Nej, den så jeg egentlig ikke på. 
– Så lad os sammen kigge på vinduet nu. Der er skrevet en sæt-

ning på et stykke glas, og vi kan faktisk se over på den anden side, 
og det er ikke engang nødvendigt at slette sætningen. Las os lege 
lidt med opmærksomheden. Prøv at zoome ind på sætningen. Ser 
du så andet? 

– Nej. 
– Du kan også vælge at se igennem sætningen. Hvis du bare 

lader den være i fred og ikke gør noget, kan du godt se over på den 
anden side. Vi kan gøre det samme med nogle andre tanker, du har, 
eller når denne tanke popper op igen. Det, du oftest gør, er, at du 
retter hele din opmærksomhed mod sætningen, og du smelter sam-
men med den. Du ser kun sætningen her, også selvom du har andre 
tanker, der handler om alt muligt andet. Prøv at forestille dig, at du 
lod være med at zoome ind på den, men blot lod den være der sam-
men med alle de andre sætninger eller billeder i dit hoved, eller at du 
valgte at rette din opmærksomhed mod en anden tanke. 

Denne øvelse kan terapeuten dreje og bruge på to måder – både 
som detached mindfulness og som opmærksomhedstræning, fordi 
begge dele er indeholdt i øvelsen. Detached mindfulness-delen er, 
at klienten kan se igennem sætningen og ikke behøver at kæmpe 
mod den eller forsøge at fjerne den, men blot skal registrere, at 
den er der, uden at forholde sig til den. Klienten kan derefter vælge 
enten at zoome ind på sætningen eller at se igennem den, det vil 
sige, at man selv styrer sin opmærksomhed. Det kan hjælpe Jørgen 
at vide, at det er muligt, at han indimellem kommer til at zoome ind 



3. Ny plan: Når klienten bliver 
bevidst om, at han eller hun er i 
sine bekymringer og grublerier, 
kan man vælge at skifte fokus 
til andre af de mange tanker, 
som ens hjerne kan generere, 
og som ikke direkte omhandler 
en selv. De kan for eksempel 
handle om den bog, man lige 
har læst, aftensmaden, en 
huskeseddel om ting, der skal 
købes, osv.

1. Lad os forestille os, at ovenstående figur repræ-
senterer klientens hoved, og at de små prikker er 
klientens tanker. Prikkerne har forskellige farver 
og viser variationen i tankerne. 

2. Her er de negative tanker, 
som klienten fokuserer på, 
når han eller hun bekymrer 
sig eller grubler (CAS), hvilket 
medfører følelsesmæssige 
konsekvenser som for eksem-
pel tristhed eller angst. 
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på tankerne, men at han også er klar over, at han ikke behøver at 
gøre noget ved dem, og at han kan vælge at fokusere på en anden 
tanke i stedet for. Gamle tanker bliver erstattet med nye. Der kom-
mer hele tiden et tog med tanker, som man kan vælge at hoppe på 
eller lade køre forbi.

Figur 4: Bevidst fokusskifte (en anden version af plasticchartek-øvelsen)

(Linda Burlan Sørensen, 2017)
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For Jørgen blev øvelsen både en træning i detached mindfulness 
og opmærksomhedstræning. Lydfilen med opmærksomheds-
øvelsen beder jeg ham om at holde en pause med, for det er ikke 
meningen, at øvelsen skal ende med at blive en ny strategi, som 
han kan anvende for at undgå tanker eller til at undertrykke tan-
ker med. Det er en træning, hvis formål på længere sigt er at gøre 
ham i stand til ubesværet at flytte fokus, når han ønsker det. Jeg 
tager derefter et lille plasticchartek frem af den type, man bruger 
til at putte et navneskilt i, når man er på kursus eller konference. 
Plasticskiltet fungerer ligesom vinduet, hvor man skriver en sæt-
ning med en tusch. Teksten kan tages af igen med sprit. Jørgen får 
et chartek med hjem, hvorpå jeg har skrevet: “Jeg kan ikke træffe 
en beslutning.” Hans øvelse er, at han en gang imellem skal tage 
skiltet op og kigge igennem det og fokusere på sine omgivelser 
gennem skiltet. Når han har gjort det nogle gange, skal han tørre 
sætningen af og skrive en ny bekymringstanke og udføre samme 
øvelse med at kigge igennem teksten. Togmetaforen skal han 
også have med i sin bevidsthed. 

– Lige så snart du bliver bevidst om, at du befinder dig i toget, 
skal du overveje, om du kan træffe et valg, der hedder: Nu hopper 
jeg af toget og betragter mine tanker fra perronen. 

I session 5 udfører jeg også tigerøvelsen med Jørgen samt 
associationsøvelsen, hvor jeg blander neutrale ord med hans trig-
gerord “chef”, “arbejde” og “kollegaer”. 



– 207 –

Kapitel 7 – Jørgen

Session 6

Da Jørgen møder op til session 6, fortæller han mig, at han har 
truffet en beslutning. Han har valgt at sige sit job op. Han ønsker 
ikke at vende tilbage. Den beslutning har han det fint med. For 
mig som terapeut er det ligegyldigt, hvilken beslutning han træf-
fer – det er op til ham selv at beslutte. Jeg spørger ind til meka-
nismerne omkring, hvordan han tog beslutningen. Han fortæller 
mig, at han vågnede op en morgen, og der var det tydeligt for 
ham, at han ikke gad kæmpe mere for, at det skulle blive godt på 
arbejdet. Han havde ikke lyst til at skulle finde en masse løsninger 
for at kunne enes med chefen. Han ville hellere bruge sit liv og 
sin energi på noget andet. “Hvorfor blive ved med at gøre noget, 
der ikke fungerer?” tænkte han. Han havde ikke engang lyst til at 
give det en chance. Det var gået op for ham, at han kunne blive 
ved med at prøve, ligesom han havde gjort før sygemeldingen, og 
det ville højst sandsynligt aldrig blive bedre. Sit arbejde kunne han 
ikke løse bedre end det, han allerede havde forsøgt. Der havde 
ingen forandring været, de gange han havde prøvet, og hvorfor 
skulle det være anderledes nu? Nu ville han prøve noget andet og 
søge andre steder hen. Først da Jørgen fik reduceret den tid, han 
brugte i CAS, kunne han begynde at handle på det, der var hans 
egentlige problem, nemlig jobsituationen og chefen, han ikke 
kunne samarbejde med. 

Han har stadig tanker om, at der er ting, han måske ikke er god 
til, og han føler indimellem også, at han ikke er særlig meget værd 
som medarbejder. De tanker popper stadig op nogle gange. For-
skellen fra før til nu er, at han har en større indflydelse på, hvordan 
han vælger at forholde sig til disse tanker. Han responderer ikke 
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med CAS, hver eneste gang triggere dukker op. Bekymringsbu-
tikken anvender han efter behov, og ofte vender tankerne ikke 
tilbage i åbningstiden. For blot få måneder siden følte Jørgen, at 
han var i tankernes magt. Nu ved han, at han også kan gøre noget 
andet. Og bare oplevelsen af en betydelig større indflydelse på 
egne tankeprocesser er nok til at kunne skabe ændringer for ham. 

Han har dog fået et nyt problem 1: Han skal ud og finde sig et 
andet job. Derfor går vi igennem tegningen med problem 1 og 2 
(se kapitel 2, figur 1). Hvor der før i problem 1 stod “Skal jeg blive i 
mit job?”, ændrer jeg teksten til “Fremtiden på arbejdsmarkedet”. 
Alle mennesker har et eller flere problem 1’er. Pointen er, at vi ikke 
skal ryge i problem 2, hvor alle tankerne om problem 1 fylder det 
hele. 

– Du skal være opmærksom på, at selvfølgelig er der et pro-
blem 1 for dig. Du skal skrive cv’er og ansøgninger og søge stil-
linger. Du får måske nogle afslag, men det er en del af det. Det, du 
skal være opmærksom på, er ikke at ryge i problem 2 igen, og at 
problem 2 får lov til at fylde denne gang. Jørgen får en lydfil med 
hjem, der netop handler om problem 1 og 2 (se Terapeutens red-
skabskasse sidst i kapitlet), som han kan lytte til en gang imellem, 
når han får nye udfordringer i sit liv. Det er en god måde at minde 
sig selv om, at man har et valg: Man kan respondere med CAS, 
eller man kan anvende andre og mere konstruktive strategier. 

Jeg aftaler en boostersession med Jørgen, som han altid kan 
melde afbud til, hvis han ikke føler et behov for at komme tilbage. 
For Jørgen var det nok med de seks sessioner. 



Terapeutens redskabskasse

TErApEuTENS 
rEdSKABSKASSE 

Problem 1 og 2-øvelse, lydfil                           

Problem	1	 og	 problem	2-øvelsen,54 som Jørgen får med hjem 
som	lydfil,	kan	du	læse	her	som	tekst:	

Der kan være mange grunde til, at man henvender sig til en psy-
kolog eller psykoterapeut.

Fælles	for	de	fleste,	der	henvender	sig,	er,	at	der	er	en	række	
problemer eller udfordringer, som man ikke selv kan håndtere. 
Problemerne	 eller	 udfordringerne	 giver	 typisk	 anledning	 til	
negative tanker og følelser såsom tristhed og angst, og det er 
selvfølgelig ubehageligt og noget, man gerne vil slippe for at 
opleve.

Om lidt vil jeg tegne et mentalt billede for dig … du må gerne 
finde	papir	og	blyant	frem	og	tegne	med.

Målet er at give dig indsigt i, hvad det er, vi arbejder hen 
imod, og hvad der skal til for at nå derhen.

54 Burlan Sørensen, 2018, s. 43-47. 
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(Hold en pause på 5-10 sekunder).

Forestil dig en cirkel på størrelse med en bordtennisbold.
Inde i cirklen står de problemer, som netop du har. Det kunne 

for eksempel være problemer i parforholdet, for meget arbejde, 
manglende overskud, intet arbejde, dårlig økonomi, søvnpro-
blemer, dårligt arbejdsmiljø. Det er selvfølgelig helt individuelt, 
hvad der står i denne cirkel. Ofte er elementerne i cirklen for-
bundne, men det er ikke altid tilfældet.

Vi kalder den første cirkel for problem 1.

Forestil dig nu endnu en cirkel. Denne cirkel er større, måske på 
størrelse med en vandmelon. Denne cirkel omgiver den første 
cirkel. Vi kalder den anden cirkel for problem 2.

Problem	2	 er	 nemlig	 vores	 bekymringer	 og	 grublerier	 om	
problem 1.

Det vil sige, at problem 2 er alle dine bekymringer og gruble-
rier om samtlige af de problemer og udfordringer, du noterede 
i problem 1.

Husk at lægge mærke til, at problem 2 er større end problem 
1 (henholdsvis en vandmelon og en bordtennisbold).

Det er ikke, fordi dine problemer eller udfordringer ikke er 
relevante, virkelige eller vigtige. 

Men det er, fordi det, der fylder mest, ikke er dine problemer, 
men i stedet dine bekymringer og grublerier om dine proble-
mer.

I en typisk problem 1-cirkel står der ikke bare problemer, 
men også symptomerne på de problemer. Hvis der står “mang-
lende overskud” i din cirkel, så står der sikkert også tristhed, 
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lavt energiniveau og lavt aktivitetsniveau. Står der “arbejds-
mæssige vanskeligheder”, så står der måske også søvnproble-
mer, tristhed, uro og ængstelighed. 

Disse symptomer er et resultat af mængden af tid og energi, 
du bruger på problem 2 – på tanker om dine problemer. 

Derfor er målet med metakognitiv terapi at skrue ned for 
bekymringer og grublerier omkring vores problemer. 

Det gør vi af to grunde:

1. Fordi vores grublerier om problemerne altså ska-
ber yderligere problemer for os i form af uønske-
de symptomer, som jeg lige forklarede.

2. Fordi vores grublerier om problemerne ikke løser 
problemerne.

De hjælper altså ikke, men de gør i stedet ondt værre.

Når vi fokuserer på at minimere problem 2, den ydre cirkel, så 
glemmer vi ikke problem 1.

Problem	1	er	 jo	netop	den	cirkel,	vi	 i	sidste	ende	gerne	vil	
reducere	eller	finde	en	løsning	på.	Men	måden	at	gøre	det	på	er	
gennem minimering af problem 2. Jo mindre du grubler, desto 
færre søvnproblemer og mindre tristhed vil du højst sandsyn-
ligt opleve, og jo mere energi vil du frigive til andre mere spæn-
dende ting eller nødvendige handlinger.

Det vil sige, at vi arbejder udefra og minimerer problem 2, 
og derved minimeres alle de elementer ved problem 1, som kan 
minimeres. 

Det er ikke sikkert, alle elementerne i problem 1 kan mini-
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meres – for eksempel løses den dårlige økonomi ikke gennem 
minimering af grublerier. Men måske giver færre grublerier og 
bekymringer dig et højere energiniveau og et bedre humør, som 
dernæst giver dig evnen til at se en løsning og handle dig ud af 
problematikken på en måde, du ikke kunne før.

Spørg dig selv, om du kan løse dine problemer ved gentagne 
grublerier. Hvor længe har du grublet over dem nu? Hvor længe 
skal du blive ved, før det virker?

Kan du måske løse dine problemer uden at gruble?
Hvis dine problemer ikke alle sammen kan løses, er der så 

nogen grund til at gruble videre over dem, når du véd, at det gør 
dig mere skidt tilpas?

Øv dig i at minimere problem 2, og se, hvordan problem 1 
over tid enten forsvinder eller fylder mindre.

Du kan eksempelvis minimere problem 2 gennem redska-
berne ydre fokus, detached mindfulness og tankeudsættelse.

huskeliste                                                            

•	 Husk at blive på metaniveau, og få klienten med op på meta-
niveauet i stedet for at gå ned i CAS, hvis ikke du har en 
væsentlig grund til at gøre det. 

•	 Tag kun en alternativ vej, hvis du føler dig hjemme – og 
afslut med metakognitiv terapi.

•	 Køb nogle små, gennemsigtige plasticchartekker, som du 
kan skrive klientens trigger eller en negativ tanke på, og giv 
klienten det med hjem som hjemmearbejde.
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•	 Terapeuten kan ikke tage beslutninger for klienten, men 
kan i stedet vise, hvordan man træffer beslutninger uden at 
ryge ind i problem 2.

•	 Læg	 godt	 mærke	 til	 spørgsmål,	 der	 er	 camoufleret	 som	
bekymringstanker: “Tror du, at terapien kan hjælpe mig? 
Hvad nu hvis …?” Og pas på ikke at gå ind i bekymringstan-
kerne	sammen	med	klienten.	Gør	opmærksom	på,	at	det	er	
bekymringstanker, og mind klienten om de mulige respons-
muligheder, I har talt om i terapien. 

opsummering                                                     

CAS bremser den sygemeldte i at handle. Og manglende hand-
ling betyder ofte også manglende kontrol over sin egen situa-
tion, som kan føre til en oplevelse af stress. Nogle gange kan en 
sygemeldt føle sig mere skidt tilpas under sygemeldingen end 
før. Nogle oplever, at de ikke magter at håndtere deres situation. 
De kan ikke se en vej ud af stressoplevelsen og den psykiske 
mistrivsel. 

At udføre terapi er en balancegang mellem på den ene side at 
have en stor viden om de forskellige metoder og på den anden 
side at kunne tænke kreativt og anvende sin viden – såvel i sin 
rene form som i kombinationer med andre relevante redskaber 
og	teorier.	Selvom	der	 i	metakognitiv	 terapi	 findes	en	del	ret-
ningslinjer og vejledende instrukser om, hvordan sessionerne 
skal bygges op, er det stadig terapeutens vurdering i situatio-
nen, hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre. Der er mange 
forskellige aspekter, man skal være opmærksom på: klientens 
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erfaring med terapi, hans eller hendes metakognitive bevidst-
hed, den terapeutiske alliance, om metoden giver mening for 
klienten osv. 

Derfor skal man til tider være parat til at gøre noget andet 
end at følge den gængse procedure, ligesom jeg gjorde med Jør-
gen,	som	i	session	2	fik	lov	til	at	være	i	CAS	og	bekymre	sig	og	
gruble, nøjagtig som han plejer. Ellers var det min vurdering, at 
der var en stor risiko for, at han ikke ville komme igen, og jeg var 
overbevist om, at den metakognitive metode ville kunne hjælpe 
ham. Her er det imidlertid vigtigt at have in mente, at det, der 
foregår i terapien, skal kunne bruges. I dette tilfælde brugte 
jeg hans egen erfaring med at være i CAS for at vise ham, hvad 
der sker, når han gør det. Her og nu. Metakognitiv terapi er en 
oplevelsesorienteret metode, hvilket indebærer, at klienten skal 
opleve, hvordan eksempelvis strategierne fungerer, frem for at 
få en terapeutisk monolog om det. 

Efter session 2 blev det relativt ukompliceret at arbejde 
videre med Jørgen ud fra den metakognitive tilgang. Både hans 
motivation og hans tiltro til metoden blev styrket, og han arbej-
dede	flittigt	med	de	redskaber,	han	fik	af	mig.	





HviS Du ængSTEr

Hvis du ængster 
tiden bort,
gør du livet 
tomt og kort.
Hvis du glæder dig
ved mangt,
gør du nuet 
rigt og langt.

 Piet Hein, Gruk fra alle årene I, s. 297
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dITTE

29-årige Ditte er ligesom Jørgen sygemeldt. I modsætning til 
Jørgen, der endte med at sige sin stilling op, er Ditte glad for sit 
arbejde, sin chef og sine kollegaer. Hun går op i at gøre alt per-
fekt – om det gælder jobbet, at være en god veninde eller at have 
et pletfrit hjem. På alle områder forsøger Ditte at gøre det opti-
male. Men døgnet har ikke timer nok. Og hun er ved at drukne i 
opgaver, hun ikke får gjort færdige, på sit arbejde. Hun arbejder i 
en mindre virksomhed som administrativ medarbejder, og hun er 
god til sit arbejde og sætter en ære i at gøre det godt. På mange 
områder er hun enhver arbejdsgivers drømmemedarbejder, fordi 
hun er så pligtopfyldende og ordentlig i alt, hvad hun gør. Proble-
met er, at det, der tager andre fem minutter, tager hende en halv 
time, og det, der tager andre en halv time, kan hun per definition 
sætte minimum to timer af til. Alle de administrative opgaver, hun 
skal udføre, synes at lide under hendes perfektionisme. Hun ved 
godt med sin fornuft, at hun ikke har tid til at bruge 30 minutter 
på hver mail, der skal sendes af sted, men hun kan ikke få sig selv 
til at klikke på “send”, hvis ikke hun er sikker på, at den er fejlfri, 
og at hun får svaret korrekt på det, afsenderen spørger om. For 
Ditte er der aldrig noget, der er godt nok. I sidste ende koster det 
penge for virksomheden, det ved Ditte godt, og hun går derfor 
rundt med evig dårlig samvittighed. Men det koster også noget 
for hende selv. For det første fordi hun aldrig oplever at møde op 
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på sit arbejde til et rent skrivebord. Der ligger altid opgaver fra 
dagen før og dagen før det. Derfor møder hun på arbejde en halv 
time, nogle gange en hel time, før sine kollegaer for at prøve at 
få sendt gårsdagens opgaver videre, inden den reelle arbejdsdag 
begynder. En halv time er bare aldrig nok. Dagen ender, som den 
begynder, med en bunke papirer, mails og opgaver, hun igen i dag 
ikke nåede at komme igennem. 

I vennekredsen er det, som om alle Dittes veninder bliver gift 
og får børn for tiden. Ditte arrangerer den ene polterabend efter 
den anden. Babyshowers synes hun også, veninderne skal have. 
Det plejer også altid at være hyggeligt, selvom det kræver en hel 
del, når man skal samle så mange veninder som muligt – ellers 
bliver dagen ikke lige så speciel, som den bør være. For et par 
måneder siden havde hun sagt ja til at arrangere endnu en polter-
abend, men hun manglede overskuddet til at gøre lige så meget 
ud af det, som hun plejer. Borddekorationerne blev ikke helt, som 
hun havde forestillet sig, og på flere områder var hun nødt til at gå 
på kompromis. Veninden sagde til Ditte, at hun var glad for sin dag 
og aften, men Ditte syntes ikke, at hun havde set specielt glad ud, 
da hun sagde det, og spekulerede på, om hun måske bare havde 
været høflig. Hun havde selv fornemmelsen af ikke at have gjort 
det godt nok. 

Mens hun sørger for, at den ene veninde efter den anden får 
deres specielle dage, halter hendes eget kærlighedsliv af sted. Hun 
prøver at date, men ingen mand kan leve op til alle de krav, hun 
har. Mange bliver sorteret fra på grund af marginaler. Job, højde, 
jakkens mærke. En enkelt gang mødte Ditte en mand, hun syntes 
godt om. De mødtes flere gange og nød tilsyneladende hinandens 
selskab, indtil han en dag fortalte Ditte, at han i sin fritid gik på 
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jagt. Det kunne Ditte ikke forlige sig med. At hun sad over for et 
sødt menneske og en potentiel partner, var ligegyldigt. Som regel 
er det Ditte, der dropper mændene. En sjælden gang imellem 
oplever hun, at det også går den anden vej, og at en mand ikke 
har lyst til at fortsætte med at se hende. Når det sker, bruger hun 
flere uger på at forsøge at finde ud af, hvad hun har gjort forkert. 
For hun prøver jo at gøre alt det rigtige; hun motionerer, spiser 
sundt, prøver at være sød ved sine medmennesker og ikke at gøre 
ting, der kan frastøde andre. Selvom hun måske ikke engang var 
synderligt interesseret i manden, gør afvisningen ondt på hende, 
og hendes tanker kredser om, hvad der er gået galt. I mange år har 
Ditte haft et stort ønske om at blive gift og i hvert fald at have fået 
det første barn, inden hun er 30. Hun vil helst ikke være en gam-
mel mor. Men det ønske kommer ikke til at gå i opfyldelse, har hun 
indset. Det gør ondt at tænke på, at hun ikke engang kan finde ud 
af at finde en kæreste. 

Lige nu er arbejdslivet hendes største problem. For hun vil ger-
ne tilbage, men hun frygter, at det ender, på samme måde som 
det gjorde for et par uger siden, hvor hun en dag mødte ind på 
arbejde og så, at der på skrivebordet lå en stak papirer og nogle 
beskeder til hende fra chefen om nogle hasteopgaver. I indbak-
ken lå der så mange ubesvarede mails, at Ditte ikke kunne over-
skue mere. Det sortnede for hendes øjne, og hun havde det, som 
om hun skulle kaste op, og blev nødt til at tage hjem. Derefter 
blev hun sygemeldt. Hendes chef opfordrede hende til at få noget 
hjælp, og det ville hun også gerne. Hun har selv arbejdet meget 
med selvudvikling, men måske ikke nok, tænker hun, siden hun er 
endt der, hvor hun er nu. 
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Session 1

– Det er, som om korthuset er ramlet, siger Ditte, da jeg spørger 
hende om, hvad jeg kan hjælpe hende med. 

Hun kan ikke længere overskue alt det, hun skal. Og hun ved 
ikke, hvordan hun skal komme videre herfra. For imens hun er 
sygemeldt, hober alle hendes arbejdsopgaver sig jo op på arbej-
det, og kan hun overhovedet tillade sig at sige nej til at arrangere 
den næste polterabend, som hun allerede har lovet sig ud til. Hun 
har ikke tidligere været i terapi, men hun har ofte tænkt på, at det 
sikkert ville være godt for hende, fordi hun er så “følsomt anlagt”, 
som hun siger. 

SAgSforMuLeriNg

1 af 7: Klientens opfattelse af den nuværende tilstand 

Efter at jeg har fået svar på mine indledende spørgsmål, går jeg i 
gang med sagsformuleringens første spørgsmål og Dittes opfat-
telse af, hvad hendes nuværende situation skyldes. Ditte svarer ud 
fra værdierne 0-10, hvor 0 er ingen indflydelse, og 10 er maksimal 
indflydelse, at hendes tilstand skyldes:

Tanker: 6

Følelser: 9
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Fysiske (somatiske) aspekter: 1

Arv, genetiske faktorer – hendes mor er også meget 
følsom, så hun tænker, at hun er disponeret for æng-
stelighed og tristesse:

5

Ydre faktorer: 10

Tidligere oplevelser i barndommen – som barn følte 
hun også, at hun hele tiden skulle præstere og være 
den bedste:

7

Tidligere traumatiske hændelser: 0

2 af 7: Triggerevent, triggerkognitioner og tidsperspek
tivet

Derefter skal jeg finde frem til en af hendes triggere og beder 
hende om at fortælle om en nylig episode, som gjorde hende ked 
af det eller angst. En af hendes gode kollegaer, som hun har en 
del at gøre med, havde ringet til hende en dag i sin frokostpause 
for at høre, hvordan Ditte havde det. Kollegaen ringede også for 
at spørge, om der var noget, hun kunne gøre for at hjælpe Ditte. 
Opkaldet var gjort i bedste mening, det ved Ditte godt, men hun 
følte sig endnu mere stresset efter samtalen. 

– Hvad er det første, der popper op i dit hoved, da du ser, at det 
er din kollega, der ringer? spørger jeg hende om. 

– Det første, jeg tænkte, var, at jeg havde svigtet mine kolle-
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gaer. Jeg kunne jo se, at hun ringede i frokostpausen, og de havde 
nok endnu mere travlt nu, hvor jeg ikke var der, siger Ditte. Hun er 
allerede i gang med at fortælle om sine bekymringer og grublerier 
om emnet.

– Fortæl lidt mere om de efterfølgende tanker, beder jeg hen-
de om, da jeg skal afdække hendes CAS i situationen.

– Jeg tænkte, at det var min skyld, at de var overbebyrdede, for 
nu skulle de også lave mine opgaver. Og hvad nu hvis de ikke kunne 
finde ud af at gøre det rigtigt? Eller de kom til at lave rod i noget 
af det, jeg har arbejdet på, og som jeg gerne selv vil afslutte? Så 
bliver det endnu værre at komme tilbage, for så skal jeg til at rydde 
op i alt det. Og samtidig følte jeg mig også bare elendig til mode, 
fordi jeg ikke engang kunne finde ud af at have et arbejde. Så kom 
jeg også til at tænke på, at jeg heller ikke kan finde ud af at have en 
kæreste. Hvis jeg nu havde haft en kæreste og en at snakke med, 
kan det jo være, at jeg ikke fokuserede så meget på mit arbejde.

– Hvor lang tid stod disse tanker på? 
– Det var lidt on and off. Lige efter samtalen tænkte jeg på det 

hele tiden og var ked af det. Så prøvede jeg at tænke på noget 
andet. Jeg skrev dagbog for at få det ud af mit system, og jeg 
læste lidt og gik en tur. Men jeg havde svært ved at koncentrere 
mig om andet. De næste par dage dukkede tankerne op igen indi-
mellem. Der var bare så mange ting, som jeg lige pludselig også 
blev ked af. Alt det med dating og det altid at være alene og at 
føle, at jeg ikke er god nok. Det havde været rart at have en at tale 
med lige der. 

– Hvor længe har du haft den type tanker om dig selv? Ikke kun 
om arbejde og kæreste, men generelt det, at du ikke synes, at du 
er god nok, eller at du ikke gør tingene godt nok? 
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– I lang tid. Jeg har altid været optaget af, at det, jeg gør, skal 
være godt nok. Det blev virkelig slemt, da jeg startede på min 
uddannelse. Og så har det egentlig været sådan lige siden. Så i 
hvert fald i otte år. Her på det sidste er det bare blevet endnu vær-
re. Det var der, jeg blev nødt til at sygemelde mig. 

– Hvilke konsekvenser har dine tanker for dit velbefindende? Bli-
ver du ked af det, glad eller noget helt andet, når du har de tanker? 

– Jeg bliver altid ked af det. Til tider også vred på mig selv. 
– Får du også andre følelser?
– Ja, angst, og at jeg er bange for fremtiden, svarer hun.

3 af 7: Klientens strategier

– Forsøger du nogensinde at slippe væk fra tankerne? spørger jeg 
hende om.

– Ja, jeg forsøger indimellem at tænke på noget andet.
– Siger du nogensinde stop til disse tanker? Eller at de skal væk, 

at du ikke gider at have dem?
– Nej, ikke lige på den måde. 
Hun fortæller mig, at hun ofte forsøger sig med positiv tænk-

ning, og idet hun gør det, prøver hun også at undgå at komme i 
kontakt med sine bekymringstanker. Den seneste tid synes hun 
ikke, at det har hjulpet hende. Før har hun godt en gang imellem 
kunnet vende sit dårlige humør. Men ikke længere. Generelt har 
hun de seneste år læst mange selvhjælpsbøger, og hun har prøvet 
forskellige teknikker, både positiv tænkning, at gøre gode ting for 
selv og meditation. Hver morgen siger hun til sig selv: “Alt skal nok 
blive godt.” Når ugen er omme, har hun brugt mange timer i sofa-



– 226 –

Kapitel 8 – Ditte

en med et tæppe omkring sig og en masse bøger om selvhjælp og 
positive affirmationer. Tankerne om, at hun ikke er god nok, bliver 
bare stadig ved med at vende tilbage. 

Ditte har allerede fortalt mig om nogle af sine strategier, og jeg 
spørger hende, om hun har andre. Jeg går gennem listen sammen 
med hende. Stimulanser bruger hun ikke. Distraktion bruger hun 
ikke så meget, for hun er meget bevidst om ikke at forsøge at flygte 
fra sine følelser, siger hun. Hun prøver i stedet at mærke efter, at 
meditere og altså også at skrive dagbog. Det betyder også, at hun 
holder øje med eventuelle indefrakommende trusler såsom tanker, 
følelser og kropslige fornemmelser. Nogle af sine strategier synes 
hun, fungerer okay. Meditation fungerer for hende, mens hun 
mediterer, ligesom også motion hjælper hende, når hun er i gang. 

– Hvordan fungerer det for dig, at du holder øje med, hvordan 
du har det, både i forhold til dine tanker, følelser og rent kropsligt?

– Jamen så er jeg i god kontakt med mig selv, svarer hun. 
– Men bliver dit humør bedre eller værre af hele tiden at mærke 

efter, hvordan du har det? 
– Det ved jeg ikke rigtig … jeg har faktisk ikke fået det bedre, 

siger hun. Alle de mange dagbogssider, hun efterhånden har fået 
skrevet, har heller ikke den effekt, hun håber på, for hun føler, at 
hun aldrig bliver færdig med at skrive. 

4 af 7: Metakognitive antagelser

Da jeg spørger Ditte om, hvorvidt hun oplever en vis kontrol over 
sine bekymringer eller grublerier, misforstår hun i første omgang 
spørgsmålet:
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– Når denne type af tanker indfinder sig, ligesom den dag din 
kollega ringede, hvor du bekymrede dig og grublede i lang tid 
efter, var det da din oplevelse, at du har en vis indflydelse på, hvad 
der sker i dit hoved, eller er det din oplevelse, at det er tankerne, 
der styrer dig? 

– Det er mig, der kontrollerer tankerne. 
Hun mener selv, at hun har meget kontrol, fordi hun netop gør 

en masse for at få det bedre ved at meditere, passe på sig selv osv. 
I sådanne tilfælde skal terapeuten hjælpe sin klient lidt på vej:

– Så hvis du kan kontrollere tankeprocesserne, hvordan kan 
det så være, at du ikke valgte at stoppe dem, hvis du vil det? 

– Det kunne jeg ikke, men jeg tror, at det er muligt at kunne 
stoppe dem. Jeg ved bare ikke hvordan, svarer hun. 

– Hvad er din oplevelse af, hvorvidt du kan stoppe dine nega-
tive tanker?

– Det tror jeg ikke, at jeg kan, sådan som jeg har det nu. 
– Tænker du, at det er farligt eller skadeligt at have de tanker? 

Tror du, at dine bekymringer og grublerier for eksempel kan få dig 
til at gøre ting imod din vilje eller forhindre dig i at gøre det, du 
ønsker?

– Måske kan de godt forhindre mig i at gøre det, jeg vil. Og jeg 
tror i hvert fald, at man kan blive syg af at bekymre sig for meget. 
Det er ikke godt for én. Jeg har læst, at man kan få kræft, hvis man 
har alt for mange negative tanker.

Derefter spørger jeg ind til de positive metakognitioner. Ditte 
mener selv, at det er væsentligt at analysere og forstå en situation 
til bunds, og hvad det er, hun gør forkert, for så kan hun undgå at 
begå samme fejl igen. På den måde bliver man også klogere på sig 
selv, og det synes hun, er vigtigt. 
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– Forestiller du dig også, at du så kan være forberedt på frem-
tiden? spørger jeg hende. 

– Ja, i høj grad. For så ved jeg, hvad jeg skal gøre, når jeg står 
i nogle bestemte situationer. Jeg kan bedre kontrollere, hvad der 
kommer til at ske, hvis jeg er forberedt. 

– Så i dit forsøg på at forudse fremtiden forsøger du også at 
kontrollere fremtiden? 

– Ja, det kan man godt sige. 
– Så medmindre du kan spå om fremtiden, hvordan kan dine 

bekymringer om fremtiden så kontrollere den? 
Når jeg stiller det spørgsmål, stopper klienterne ofte op for en 

kort stund. Mit formål med at stille sådanne spørgsmål er at få kli-
enterne til at tænke på en anden måde, end de har været vant til. 
For Ditte kan ikke kontrollere fremtiden ved at bekymre sig mere 
om den. 

Ud fra svarene i sagsformuleringen kan jeg se, at Dittes strate-
gier ikke er effektive nok. Samtidig har hun negative metakogni-
tioner såvel som positive. Hun føler ikke, at hun har kontrol over 
sine tankeprocesser, hun er bange for, at hun kan blive syg, hvis 
hun ikke kan komme væk fra alle de negative tanker, at tankerne 
forhindrer hende i at gøre de ting, som hun vil, og hun oplever, at 
hun bliver nødt til at være i sine grublerier for at analysere dem, 
finde løsninger og være forberedt på fremtiden. Jeg gennem-
går hendes svar med hende og efterfølgende en socialisering til 
modellen. Her begynder jeg med en metafor, som illustrerer, hvad 
der sker, når vi bliver ved med at være i vores grublerier og bekym-
ringer. En metafor om, hvordan et sår heler.55 

55 Baseret på Wells, 2009, s. 138; se også Burlan Sørensen, 2018, s. 199-200.
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SårMeTAfor
– Lad os forestille os, at du en dag kommer til at skære dig i armen. 
Det er ikke et dybt sår, så du behøver ikke at ringe 112. Du bløder 
bare en lille smule, værre er det ikke. Hvad gør du så?

– Jeg renser såret og tager et plaster på.
– Hvad gør du bagefter? 
Ditte kigger undrende på mig, men svarer til sidst:
– Ikke mere. 
– Hvad sker der med dit sår over tid?
– Det heler. 
– Af sig selv? spørger jeg hende, fordi mit formål er, at hun selv 

skal sige, at det heler automatisk, uden at hun gør noget.
– Ja. 
– Så det vil sige, at din krop sørger for at hele såret selv, og de 

fleste gange er der faktisk en happy end? 
– Ja, griner hun lidt. 
– Fortæl mig så, hvad der vil ske, hvis du begynder at skifte pla-

ster 15 gange i timen og rense det med klorhexidin 10 gange i timen 
over flere timer eller dage. Du gør det selvfølgelig i den bedste tro 
ud fra den forståelse, at det er rigtigt at rense såret og skifte plaster. 
Hvad sker der så med såret?

– Det bliver nok irriteret, og det vil tage længere tid om at hele.
– Men hvad sker der, hvis du begynder at kradse i det og klø i 

det?
– Så går der betændelse i det. 
– Hvor hurtigt vil det så hele?
– Hvis der bliver ved med at være betændelse i det, vil det ikke 

hele. 
– Lad os så forestille os en triggertanke, der typisk indleder en 



– 230 –

Kapitel 8 – Ditte

grubleriproces ligesom den, du var i, da din arbejdskollega ringede, 
og du fik tanken: “Åh nej, nu har jeg svigtet mine kollegaer.” Der 
skete det, at du kradsede i tanken via overtænkning. Og hvad skete 
der med tanken? Forsvandt den, eller blev den hængende? 

– Den blev hængende … sammen med mange andre negative 
tanker. 

– Præcis. Når der foregår sådan en form for kradseri af vores 
tanker i form af overtænkning, så kan tanken ikke forsvinde. Det er 
ikke muligt for en tanke at forsvinde, mens man holder den i hån-
den og har al sin opmærksomhed rettet mod den. Når tankerne bli-
ver ved med at være der, er det, fordi du kradser i dem, du overtæn-
ker dem. På den ene side gør du det, fordi du ikke kan lade være. På 
den anden side er det, fordi du også synes, at det er vigtigt, at du 
holder fast i de tanker og forsøger at forstå, hvad der er sket, så du 
kan være forberedt på fremtiden. Der er altså to vægtige grunde til, 
at du kradser i tankerne. 

Det forstår Ditte godt. Jeg vælger alligevel at give hende endnu 
et eksempel, fordi hun i så mange år har brugt strategien “at kradse 
i såret”.

– Lad mig prøve at spørge dig på en anden måde. Hvor meget 
indflydelse har du på, om din telefon ringer eller ej lige nu?56

– Det har jeg 100 procent indflydelse på, for jeg kan bare lade 
være med at tage telefonen, siger hun. 

– Men det er faktisk ikke det, jeg spørger om. Hvor meget ind-
flydelse har du på, hvorvidt telefonen ringer eller ej, ikke hvad du 
stiller op med opkaldet?

56 Inspireret af Esbjørn et al., 2016, s. 98, samt af Wells, Masterclassuddan-
nelsen, Manchester, 2014-2015.
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– Nåh, okay, siger hun. – Det har jeg ingen indflydelse på. 
– Når den så ringer, hvor stor indflydelse har du så på, om du 

tager den eller lader være? 
– Det har jeg 100 procent indflydelse på, siger hun. 
– Det er rigtigt. Du kan tage den eller lade være, du kan slukke 

for lyden. Kan man sige, at det på en måde er det, der sker lige nu? 
Du får nogle bestemte tanker eller triggere a la “Jeg svigter mine 
kollegaer ved at være sygemeldt” eller “Jeg bliver aldrig gift” eller 
“Jeg er ikke god nok”. Lige så snart telefonen ringer, og triggerne 
popper op, tager du telefonen. Og du gør det hver eneste gang. 
Og hver gang kører samtalen dagligt i flere timer. Du besvarer alle 
opkaldene, der kommer fra dine triggertanker. Kan du se det?

Det kan Ditte godt se. 
– Hvordan tror du, at dit liv ville være, hvis du ikke besvarede 

disse opkald, og du gjorde noget andet i stedet? 
Selvom hun godt kan forstå min pointe, er hun alligevel splittet. 
– Jo, det vil selvfølgelig være bedre, men hvordan skal jeg så løse 

alle mine problemer, hvis jeg ikke tænker på dem? 
– Men behøver du at bekymre dig over problemer for at løse 

dem? Er det en nødvendig proces, at det foregår via bekymringer? 
– Men så ved jeg ikke, hvad bekymringer er, siger hun.
Jeg finder et meget konkret eksempel til Ditte og fortæller 

hende om, at hvis hun for eksempel har rygproblemer, og der er en 
masse ting, hun lige pludselig ikke kan udføre, så kan hun vælge at 
gøre to ting. Enten kan hun sige til sig selv: “Åh, hvor er det forfær-
deligt, alt det, jeg ikke kan nu. Jeg havde en masse ting, jeg skulle 
have ordnet, som jeg ikke får gjort. Min mor havde også en dårlig 
ryg, og i dag kan hun næsten intet.” Derefter ringer hun til alle ven-
inderne, som bekræfter hende i, hvor forfærdeligt og håbløst det 
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hele er. Det andet, hun kan gøre, er at sige til sig selv: “Hvad kan 
jeg gøre lige nu i forhold til min ryg? Jeg bestiller en tid ved lægen.” 
Måske siger lægen til hende, at hun skal se en fysioterapeut, og så 
bestiller hun en tid hos en fysioterapeut.

Jeg viser Ditte dette eksempel, for at hun meget tydeligt kan 
se, hvad bekymringer er for en størrelse. Den første måde at gå til 
problemet på er en cirkulær tankegang. Tankegangen bidrager ikke 
med noget nyt, og man bekymrer sig over nogle forestillede scena-
rier. Og medmindre man er i stand til at spå om fremtiden, kan man 
ikke vide, om der sker det samme med Dittes ryg som med morens 
i dette fiktive eksempel. Så hvad er man bedst tjent med? At man 
bekymrer sig over sin ryg? Eller at man ringer til lægen, handler på 
smerten og forsøger at reducere den tid, man tænker på ryggen? 

Herefter er det vigtigt, at klienten selv peger på nogle af de 
bekymringstanker, han eller hun går rundt med. Det beder jeg der-
for også Ditte om. Bagefter spørger jeg hende om, hvorvidt hun har 
forstået, hvad bekymringer og grublerier er, og hvordan hendes liv 
mon ville se ud, hvis hun kunne reducere den tid, hun bruger på 
bekymringerne nu. 

– Bedre, svarer hun, men løser jeg mine problemer på den måde? 
– Lad os nu se, hvad der sker med dine andre problemer, hvis 

vi i første omgang kan skrue ned for dine tanker om problemerne. 
Terapeuten vælger selv, om det er relevant at tage nogle af de 

længere snakke, mens han eller hun er i gang med sagsformule-
ringen, eller om det skal vente til socialiseringen af modellen, hvor 
klienten får et sammenhængende billede af forholdet mellem tan-
keprocesser og generelt velbefindende.

Jeg tager snakken der, hvor det giver mest mening, og det er som 
oftest, mens klienten svarer på spørgsmålene i sagsformuleringen.
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5 af 7: Egen vurdering af metakognitive antagelser

Jeg beder Ditte om på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er “jeg er uenig”, 
og 10 er “jeg er enig”, at vurdere, hvor meget hun tror på følgende 
udsagn:

Jeg har ingen kontrol over mine tanker, for eksempel 
bekymringer og grublerier: 9

Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, 
hvad jeg skal eller vil: 7

Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod 
min vilje: 4

Det kan være skadeligt eller farligt at have negative 
tanker: 8

Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg 
kunne finde en løsning eller et svar: 10

Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestem-
te situationer: 10

Mine bekymringer om forskellige fremtidige hæn-
delser hjælper mig med at være forberedt: 9

Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg 
har det: 9

Ved at være på vagt over for mulige trusler føler jeg 
mig tryg: 4
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Jeg er mine tanker: 5

Jeg har ingen effektive strategier, som jeg kan anven-
de, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig: 7

Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye 
strategier: 5

Jeg når at lave kig dig omkring-øvelsen med hende, så hun både 
forstår pointen med indre og ydre fokus samt det aspekt, at hun 
allerede har en vis kontrol over opmærksomheden. Vi taler om, 
hvornår hun i sin hverdag har indre fokus, og hvornår hun har ydre, 
og vi taler om, hvordan hun har det, når hun overvejende har indre 
fokus og retter sin opmærksomhed mod sine bekymringstanker 
og ruminering, i modsætning til når hun har ydre fokus og ser sin 
yndlingsserie for eksempel. Bekymringer og grublerier kræver 
indre fokus, og de kan kun eksistere ved at have opmærksomhed 
på sig. Den gode nyhed er, at disse tanker øjeblikkeligt forsvinder, 
når opmærksomheden rettes mod noget andet. Og som jeg plejer 
at spørge mine klienter om: “Hvor smertefuld er en tanke, som du 
har glemt?” eller “Hvor problematisk er en tanke, som er væk?” 
Hvis jeg har fortalt dem historien om munkene (side 89), kan jeg 
også finde på at sige til en klient, at han eller hun stadig bærer på 
kvinden. Så hvorfor ikke bare sætte hende af? 

Som hjemmearbejde får Ditte opmærksomhedslydfilen med 
forskellige lyde med hjem (se kapitel 5, Terapeutens redskabskasse). 
Øvelsen skal hun udføre en-to gange om dagen, samtidig med at 
hun skal være opmærksom på det, vi har talt om i forhold til indre 
og ydre fokus. Dagen før hun skal til samtale hos mig næste gang, 
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beder jeg hende om at udfylde felterne i socialisering til indre og 
ydre fokus-skemaet (se figur 5). Hun skal forsøge at finde nogle 
situationer, hvor hun havde indre fokus, og nogle situationer, hvor 
hun havde ydre, i den forgangne uge. Men det er vigtigt, at hun 
kun udfylder skemaet én gang om ugen. Hun skal altså ikke sidde 
flere gange om dagen og spekulere og tænke og udfylde felter. 

Figur 5: Socialisering til indre og ydre fokus 

(Linda Burlan Sørensen, 2017)
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Session 2

Det er gået bedre med at være opmærksom på indre og ydre fokus 
siden sidst. Ditte synes også, at hun kan mærke en lille fremgang 
i forhold til sit humør. Jeg spørger hende om, hvad hun nu tænker 
omkring den manglende kontrol over sine tankeprocesser, og hun 
svarer, at hun måske har oplevet lidt mere kontrol. Det er vigtigt 
for Ditte, at hun får oplevelsen af en øget kontrol over sine tanke-
processer, for ellers vil hun opleve, at hun er i deres vold og magt, 
uden indflydelse på hvad hun kan stille op med dem. I punkt 5 i 
sagsformuleringen, hvor Ditte skal vurdere sine egne metakogni-
tive antagelser, kan jeg også se, at hun scorer lidt lavere end første 
gang, hun blev præsenteret for udsagnene. 

6 af 7: Opfølgende vurderingsspørgsmål

Også punkt 6 beder jeg hende om at udfylde. Her svarer hun på en 
skala fra 0 til 10, hvor 0 er “jeg er uenig”, og 10 er “jeg er enig”, sådan: 

Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de 
nye strategier: 6

Jeg anvender slet ikke nye strategier: 6

Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig: 1

Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier: 8
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For alle klienter er det vigtigt, at de relativt tidligt i forløbet bli-
ver introduceret for detached mindfulness, fordi det er målet 
at kunne opnå den tilstand frem for at være i CAS. Jeg fortæl-
ler derfor Ditte om de 70.000 tanker – eksemplet, jeg fortæller 
stort set alle klienter om, fordi det er så virkningsfuldt. Klien-
terne får en oplevelse af, hvad tilstanden går ud på, og de får 
en bekræftelse på, at de allerede er detached mindful i forhold 
til mange af deres indre oplevelser. Fordi Ditte mediterer, får vi 
også en snak om det. Det er nærliggende for mange klienter at 
sammenligne detached mindfulness med meditation. Men der 
findes mange forskellige typer af meditation og mange tilgange 
til det. Der er visse overlap, men jeg begynder ikke at diskutere, 
hvor detached mindfulness og meditation minder om hinanden, 
for jeg vil gerne have, at klienten holder de to begreber adskilt. 
Ditte er selvfølgelig velkommen til at fortsætte med at medi-
tere, hvis hun synes, at det hjælper hende. Jeg har hørt meta-
kognitive terapeuter fraråde meditation ud fra forståelsen, at 
lige præcis den strategi opfordrer til yderligere indre fokus. Det 
er ikke nødvendigvis altid tilfældet, eftersom der for det første 
er mange former for meditation, og det for det andet kan vise 
sig, at en metode kan være en god strategi for klienten. Alle kli-
entens strategier bør derfor blive undersøgt nøje for at kunne 
konkludere, om de er virksomme eller ej. I øvelserne, Ditte får af 
mig, er det imidlertid vigtigt, at hun følger mine instrukser. Jeg 
beder hende dog som minimum om at være opmærksom på de 
aktiviteter, der opfordrer til indre fokus, og de eventuelle kon-
sekvenser. Derefter kan hun selv bedømme, hvad der er mest 
gavnligt for hende at gøre.

Jeg tager et stykke papir frem og tegner en tændstikmand 
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og nogle tankebobler oven over personens hoved og siger til 
hende:

– Kan du huske, at jeg i session 1 spurgte dig, om du er dine 
tanker? 

Det kan Ditte godt huske. Årsagen til, at jeg begynder at tale 
om forskellen på at have og på at være sine tanker, er, at det er 
vigtigt at vise Ditte, at der er to verdener. Der er virkeligheden, 
sådan som den ser ud, og så er der vores tankers virkelighed. 
Hun har i lang tid ikke kunnet distancere sig fra sine tanker, men 
er smeltet sammen med dem. Derfor skal hun lære at skabe 
afstand til sine tanker, altså at defusionere.57 Jeg giver hende 
endnu et eksempel: 

– Okay. Lad os kigge ud ad vinduet nu, og lad os forestille 
os, at jeg lige nu tænker, at det vil regne i aften kl. 20. Lad os så 
antage, at i aften præcis kl. 20 kigger du ud ad vinduet og ser, 
at det regner. Men hvorfor regner det? A: Det regner, fordi jeg 
har tænkt det. B: Det regner, fordi det regner. At det regner lige 
præcis den aften kl. 20, betyder blot, at jeg tilfældigvis har gæt-
tet rigtigt. Det kunne lige så godt ikke have regnet. Det er ikke 
mine tanker, der får det til at regne. Det, der sker i mit hoved, 
sker blot i mit hoved. Du er ikke dine tanker. 

I den sidste del af sessionen laver vi tigerøvelsen, og jeg 
introducerer hende for bekymringsbutikken, som sammen med 
træning af detached mindfulness på triggere eller negative tan-
ker bliver hendes hjemmearbejde til næste gang.

57 Wells, 2009, kap. 5.
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Session 3-5

De næste sessioner fortsætter jeg med at tjekke hjemmearbejdet 
og Dittes score i punkt 5 og 6 i sagsformuleringen, og hvordan 
det går med at udskyde indre og ydre fokus. Hun behøver ikke 
længere at lytte til lydfilen med opmærksomhedstræning hver 
dag, men kan nøjes med hver anden eller tredje dag. Mit fokus 
i sessionerne hviler på detached mindfulness, hvor jeg kører for-
skellige øvelser igennem med hende. Blandt andet æbleøvelsen 
og kig igennem tekst-øvelsen (triggertanken på plasticchartek), 
som også Jørgen får, og som skal gøre hende mere bevidst om, 
at hun selv kan vælge sin respons på de tanker, der popper op i 
hendes hoved. Jeg laver også associationsøvelsen, hvor neutrale 
ord blander sig med hendes triggerord “svigte mine kollegaer”, 
“stress” og “fejl”. I en af sessionerne bruger vi noget tid på at lave 
en optagelse af hendes CAS-tanker, altså alle hendes bekymrings-
tanker samt grublerier. Optagelsen skal hun lytte til derhjemme, 
mens hun laver noget andet, enten det, hun allerede var i gang 
med, eller noget, der ligger ligefor. Andre gange skal hun lytte til 
optagelsen, mens hun forsøger at forholde sig detached mindful 
til ordene på optagelsen. Det overordnede formål er, at hun skal 
føle sig mere og mere fortrolig med både detached mindfulness 
og opmærksomhedsstyring. Begge dele hænger sammen, selvom 
der hører forskellige træningsteknikker til.

Ditte har fået det mærkbart bedre, og hun øver sig flittigt i at 
anvende sin nye viden derhjemme. Men fordi hun er så indgro-
et optaget af selvudvikling, føler hun på et tidspunkt trang til at 
vende tilbage til de gamle strategier, som hun har dyrket gennem 
flere år. 
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– Hvad med hele min identitet og alle de ting, jeg har læst, som 
jeg også føler, alligevel har virket? Jeg vil jo gerne udvikle mig selv 
og ikke bare være sådan en, der aldrig tager noget til mig. 

Ditte har opnået en betydelig bedring, men vi skal have anfæg-
tet hendes positive metakognitioner. Om kort tid skal hun tilbage 
til sit arbejde, og hun er begyndt at bekymre sig om, hvorvidt hun 
overhovedet kan klare jobbet, og om hun mon ryger ind i samme 
mønster igen, der gjorde hende så skidt tilpas og var årsag til syge-
meldingen. Hun har en opfattelse af, at det er vigtigt at dvæle ved 
disse tanker. 

Hun fortæller mig, at hun om et par dage skal mødes med en kol-
lega. Samme kollega, hun fortalte om i session 1 i forbindelse med 
triggereventet. Kollegaen er sød, og Ditte holder meget af hende, 
men hun er også lidt en mortype, der altid spørger ind til alt det, 
der gør ondt at tale om. Ditte føler, at hun er nødt til at forberede 
sig på mødet, ligesom hun også skal forberede sig på at begynde på 
arbejde igen. Men der er forskel på konkret forberedelse, altså det 
at gøre sig klar og vide, hvad der bliver forventet af hende, og hvad 
hun skal gøre, sige og bede om, og så på grublerier eller bekymrin-
ger om alt det, der kan gå galt. Der er forskellige måder at forberede 
sig på, som hver især giver forskellige resultater. 

– Kan du huske den første session, du var her? Der var du meget 
i de tanker. På den ene side kunne du ikke lade være med at gruble 
og bekymre dig, og på den anden side syntes du også, at det var vig-
tigt. Nu er du efterhånden blevet bedre og bedre til at lade tankerne 
være og selv vælge din respons på dem. Men du fortæller mig, at du 
siden i forgårs er begyndt at spekulere meget igen, og du er i dine 
bekymringstanker længere tid end nødvendigt. Var det mest, fordi 
du ikke kunne lade være, eller fordi du syntes, at det var vigtigt, eller 
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var det begge dele? spørger jeg Ditte om. 
– Det var mest, fordi jeg syntes, at det var vigtigt. For jeg følte, 

at jeg var nødt til at finde ud af, hvordan jeg kan gøre det anderledes 
denne gang, for det har ikke været sjovt at være nede med stress og 
sygemelding. 

– Det er ikke første gang, du analyserer og prøver at forstå de 
ting. Er der fordele ved at prøve at analysere fremtiden, som du gør? 

– Ja, det er der, for jeg kan måske forudse nogle ting og måske 
kigge på, hvad jeg gjorde engang, og vende det og bruge det på en 
positiv måde. 

– Er der ulemper ved at gruble så meget over fortiden og bekym-
re sig om fremtiden? 

 – Ja, jeg ved jo ikke, om jeg bekymrer mig om det rigtige.
– Er der andre ulemper?
– Jeg kan risikere at komme i samme tilstand som før, hvor jeg 

hele tiden er i mit hoved og ikke kommer videre. 
– Så der er fordele og ulemper ved at analysere og bekymre sig 

så meget. Og hvad er dit mål nu?
– Jeg vil gerne tilbage til arbejdet og være velfungerende. 
– Den tid, du nu bruger på at bekymre dig og analysere dig frem 

til løsninger, er det en strategi, du tænker, vil hjælpe dig med at nå 
dit mål og vende tilbage til arbejdet og være mere effektiv, eller er 
det en strategi, som måske vil gøre det mere vanskeligt for dig at nå 
dit mål? Hvad tænker du selv?

– Det bliver nok vanskeligere for mig at nå mit mål, hvis jeg igen 
bliver stresset af alle de tanker, ender Ditte med at konkludere. 

Igen bliver det tydeligt, at inden for den metakognitive teori 
handler det ikke om, at vi ikke må tænke over tingene, det handler 
om, hvordan vi tænker, og hvad vi stiller op med tankerne. 
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ADfÆrDSøVeLSe i forhoLD TiL BekyMriNger
Mødet med kollegaen har hun dagen efter. Og for at hun ikke 
ryger i bekymringsfælden igen og tror, at hun kan forberede sig 
på mødet og forudse, hvad der kommer til at ske, laver jeg en 
adfærdsøvelse58 med hende. 

– Fint, nu bekymrer vi os sammen, og vi hjælper hinanden med 
at generere alle de bekymringer, vi kan, og vi prøver også at finde 
frem til en forudsigelse om, hvad I vil tale om. Bagefter ser vi på, 
hvad vi tror, vi har løst via vores bekymringer.

Vi taler om alle de spørgsmål, kollegaen vil kunne finde på at 
spørge Ditte om. “Hvordan går det med dig? Er du parat til at vende 
tilbage? Hvordan går det med at finde en kæreste? Vil du ikke også 
gerne snart have nogle børn? Det er så dejligt at have en familie at 
komme hjem til. Du skal nok heller ikke være så kræsen. Hvordan 
tror du, det går med at vende tilbage?” Vi taler også om alle Dit-
tes bekymringer om, hvordan det er gået med at overtage hendes 
opgaver, hvad der ligger og venter på hende, når hun møder ind 
første dag, og om der er nogen, der har knækket halsen på også 
at skulle lave Dittes opgaver. Vi finder altså en masse bekymringer 
sammen. Da vi har gjort det en 7-8 minutter, spørger jeg Ditte: 

– Nu har vi bekymret os sammen om alt det, vi kunne komme i 
tanke om i de minutter, jeg havde sat af til det. Er du kommet tæt-
tere på et svar omkring fremtiden, og hvordan dit møde med din 
kollega i morgen kommer til at foregå? 

– Jeg er måske lidt mere forberedt, siger Ditte. 
– Men hvordan kan det være, for fremtiden er ikke sket endnu? 
– Det ved jeg ikke, siger hun. – I princippet kan jeg jo blive ved 

58 Inspireret af Wells, 2009, s. 109-110.
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med at bekymre mig og finde på flere og flere spørgsmål, som hun 
kan stille mig. Men jeg ved jo faktisk ikke, om jeg forbereder mig på 
det rigtige. 

– Nej, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske ved mødet, 
for ingen af os kan spå om fremtiden. Men er vores bekymringer 
overhovedet med til at give os et virkelighedsnært billede af, hvad 
der reelt kommer til at ske? Og er det tiden værd? Det må være op 
til dig. Det er ikke forkert at bekymre sig eller at gruble. Pointen er, 
at du skal opleve, at det er et valg, du selv træffer. Du kan vælge 
at være detached mindful, du kan også vælge at meditere, at gå 
en tur – eller at gruble og bekymre dig. Der er ikke noget, der er 
rigtigt eller forkert, hvis vi kigger pragmatisk på det. Du kan vælge 
at bekymre dig før mødet, du kan også vælge at lade være. Det er 
fuldstændig op til dig. Du skal bare vide, at der er konsekvenser af 
at bekymre sig for længe. Du ved, hvad der sker med dit humør, 
for det kender du til efter alle de år med bekymringer og gruble-
rier. Så vil du stadig vælge at bekymre dig, når du ved, at du også 
kan lade være? Det må være det afgørende spørgsmål for dig. 

Til sidst stiller jeg hende et spørgsmål, som jeg stiller mange af 
mine klienter.

– Hvordan kan du være sikker på, at det svar, som du kommer 
frem til efter mange timers grublerier, er bedre end det svar, som 
du kommer frem til efter 15 eller 30 minutter?

Den samtale bliver afgørende for Ditte i forhold til de valg, hun 
selv kan træffe, og hun tager den viden med sig. I alt har Ditte otte 
sessioner hos mig, inden hun begynder på sit arbejde igen.

Efter otte sessioner ser Dittes vurdering af sine egne metakog-
nitive antagelser sådan ud på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ”jeg er 
uenig”, og 10 er ”jeg er enig”:
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5 af 7: Egen vurdering af metakognitive antagelser

Jeg har ingen kontrol over mine tanker, for eksempel 
bekymringer og grublerier: 2

Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, 
hvad jeg skal eller vil: 1

Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod 
min vilje: 2

Det kan være skadeligt eller farligt at have negative 
tanker: 2

Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg 
kunne finde en løsning eller et svar: 3

Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestem-
te situationer: 3

Mine bekymringer om forskellige fremtidige hæn-
delser hjælper mig med at være forberedt: 2

Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg 
har det: 1

Ved at være på vagt over for mulige trusler føler jeg 
mig tryg: 1

Jeg er mine tanker: 0

Jeg har ingen effektive strategier, som jeg kan anven-
de, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig: 1

Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye 
strategier: 0
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6 af 7: Opfølgende vurderingsspørgsmål

Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de 
nye strategier: 1

Jeg anvender slet ikke nye strategier: 0

Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig: 0

Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier: 2

Boostersessioner

Ditte var sikker på, at hun ville få brug for en eller flere boosterses-
sioner, da vi stoppede forløbet. Og hun fik ret. Da jeg ser hende 
igen fire uger senere, er hun begyndt på arbejde igen. Hun er ikke 
tilbage på fuld tid endnu, men er begyndt med tre dage om ugen. 
Hendes humør er langt bedre nu, og hun bruger ikke længere hele 
dage på at være i sine bekymringer. Alligevel tager bekymringer 
og grublerier indimellem over, og hun kommer til at hoppe på 
bekymringstoget. Alt det, hun lærte i de foregående fem sessio-
ner, har hun derfor brug for at få repeteret. Samtidig har hun også 
nogle helt konkrete problemer på arbejdet, hvor det stadig går for 
langsomt.

Siden hun kom tilbage, har hun talt med forskellige kollegaer 
for at høre om, hvor lang tid de bruger på deres arbejdsopgaver. 
Hun har altså valgt at handle. Alle dem, hun har talt med, bruger 
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ikke bare lidt mindre tid, men væsentlig mindre tid end Ditte. De 
er måske ikke lige så grundige, som Ditte er, men det ser ud til, 
at de ikke begår alvorlige fejl. Til gengæld får de sendt deres ting 
af sted til tiden, og de føler sig hverken hektiske eller stressede. 
Dittes chef har sagt til hende, at det er dejligt at have hende tilba-
ge, men Ditte ved også godt, at hun bliver nødt til at gøre noget, 
for at glæden skal vare ved. De har talt lidt om, at det er okay, at 
hun sender mails ud, der ikke er fuldstændig fejlfrie, så længe de 
stemmer overens med virksomhedens retningslinjer. Det samme 
gælder for de mange andre opgaver, Ditte skal løfte. Nogle af de 
andre medarbejdere giver sig selv tidsintervaller, og inden for den 
periode skal de have løst en bestemt opgave. Andre skal nå et 
bestemt antal opgaver, inden de har fri. Tekster, hvad enten det 
er breve, mails eller andet, bliver tjekket igennem én gang for fejl. 
Ikke mere. Men Ditte har stadig svært ved at lade det være ved én 
gang. “Jeg kan ikke være bekendt at sende noget ud, som ikke er 
perfekt,” tænker hun hver gang. 

– Hvornår ved du, om noget er perfekt? spørger jeg hende.  
– Hvornår stopper du med at tjekke? 

– Jeg stopper, når det føles rigtigt. 
– Så du kører efter nogle indre stopsignaler om, at det skal 

føles rigtigt? 
– Ja. 
– Lad os antage, at jeg har på fornemmelsen, at jeg har glemt 

at låse døren, efter at jeg er gået hjemmefra. Jeg vender tilbage 
og tjekker døren én gang og går igen. Men jeg får samme fornem-
melse igen. Spørgsmålet er, hvornår jeg stopper med at tjekke 
døren. Når jeg har tjekket den én gang og ser, at den er låst, eller 
indtil min fornemmelse forsvinder, og det føles rigtigt? 
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Hvis man opererer ud fra “det føles rigtigt-signaler”, vil der 
højst sandsynligt være ekstra arbejde for hver lille ting, man skal 
udføre, for det er svært at opstille nogle kriterier for, hvornår 
noget føles rigtigt. I princippet kan man blive ved og ved og aldrig 
lave andet, for hvad nu hvis det aldrig føles rigtigt. 

iNDre og yDre SToPSigNALer
Jeg giver Ditte en opgave på arbejdet om indre og ydre stopsig-
naler.59 Halvdelen af gangene hun skal sende mails, skal hun gøre, 
som hun plejer: altså læse mailen igennem flere gange fra begyn-
delsen til slutningen, gå til og fra mailen og endelig efter flere run-
ders gennemlæsning sætte sig for at skrive et svar – præcis som 
hun plejer. Derefter skal hun bruge lang tid på at skrive et svar, 
og hun skal læse svaret igennem flere gange og rette eventuelle 
fejl, inden hun sender mailen af sted –præcis som hun altid gør 
det. Den anden halvdel af gangene skal hun stadig gøre, som hun 
plejer, men nu skal hun fastholde tanken “det er ikke perfekt” i 
hovedet, mens hun skriver, gennemlæser og retter til. 

Ditte har ikke OCD (obsessive-compulsive disorder), som vil 
sige at have tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshand-
linger, men hun har nogle tvangsprægede handletendenser, hun 
har svært ved at lægge fra sig. Hvis vi kigger på den metakognitive 
tilgang, og hvordan teorien forholder sig til OCD, vil man ud fra 
den forståelse udføre ritualer, det vil sige tvangsprægede handlin-
ger, for at bedøve og fjerne tvangstankerne. Så hvis jeg for eksem-
pel har en uønsket tanke om, at jeg er smittet med farlige bakte-
rier, vil jeg derfor vaske hænder som et forsøg på at eliminere eller 

59 Wells, 2009, kap. 8. 
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neutralisere tanken. En metakognitiv terapeut ville sige til mig, at 
jeg i stedet for skal forsøge at fastholde tanken om at være smittet, 
mens jeg vasker hænder. For hvorfor skulle jeg så på længere sigt 
blive ved med at vaske mine hænder? Pointen er, at ritualet mister 
sit formål. Derfor skal vi opstille nogle situationer, hvor ritualet 
ikke længere fjerner tvangstanken, men derimod fastholder den.60 

Hvis vi overfører tankegangen til Dittes adfærd, så har hendes 
tjekkeadfærd netop det formål at fjerne nogle bestemte tanker. 
Men hvis hun ikke længere skal forsøge at fjerne tankerne om 
imperfektionisme, men derimod skal fastholde dem, er der heller 
ikke længere noget formål med tjekkeadfærden. Det handler ikke 
om, at hun ikke skal tjekke sin mail, eller at man ikke skal vaske 
hænder – det handler om den overdrevne handling. 

For Ditte tager det et par sessioner ekstra, før hun når det 
punkt, at hun ikke længere behøver terapi. Vi arbejder med de- 
tached mindfulness som et alternativ til tankefusioner,61 altså der, 
hvor hun er smeltet sammen med sine tanker, og hun får en lyd-
fil med hjem med en øvelse, der handler om netop tankefusioner 
(se Terapeutens redskabskasse sidst i kapitlet). Men konklusionen 
er også, at der er nogle mennesker, som går mere op i detaljer 
end andre, og Ditte er en af dem. Der kan være træk, der er så 
grundlæggende og indgroede i os, at vi aldrig vil kunne foretage 
et skifte på 100 procent, og det skal vi i øvrigt heller ikke. Selvom 
man har tanken om, at det arbejde, man udfører, ikke er perfekt, 
kan man lære at forholde sig anderledes til det. Det var det, Ditte 
skulle lære. Hun vil måske altid være den, der læser en mail og et 

60 Wells, 2009, s. 176-177. 
61  Wells, 1997, s. 239-241; Burlan Sørensen, 2018, kap. 7; Wells, 2009, s. 182-186.
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stykke papir mere end én gang, men hun har også lært fordelen 
ved at være effektiv, og at det også er en vigtig del af det at fun-
gere på en arbejdsplads. Og så længe hun ikke responderer med 
problem 2, vil hun både opleve en bedre psykisk trivsel samt en 
betydelig større indflydelse på egne tankeprocesser.



Terapeutens redskabskasse

TErApEuTENS 
rEdSKABSKASSE

Tankefusionsøvelse, lydfil                               

Tankefusionsøvelsen,62	 Ditte	 får	med	 hjem	 som	 lydfil,	 kan	 du	
læse her som tekst:

Tankefusioner er, når vi smelter sammen med vores tanker, og 
vi oplever, at vi er vores tanker.

Der	findes	tre	forskellige	fusioner:63

1. Tankehandlingsfusion
2. Tankebegivenhedsfusion
3. Tankeobjektfusion.

Tankehandlingsfusion henviser til idéen om, at en given tanke 
vil medføre en given handling. Så hvis jeg får en uønsket tanke 
om at skade min nabo, så vil det ske, at jeg kommer til at skade 

62 Inspireret af Wells, 2009, kap. 8. 
63 Wells, 1997, s. 239-241; Burlan Sørensen, 2018, kap. 7; Wells, 2009, s. 182-186.
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naboen – fordi jeg tænkte det. Mine tanker kan altså få mig til 
at gøre ting, som jeg ellers ikke har lyst til at gøre, eller som går 
imod mine værdier og selvforståelse. Det kunne også være tan-
ken om, at jeg kan komme til at skade mit barn.

Men	prøv	at	spørge	dig	selv	(helt	specifikt):	Hvordan	kan	en	
tanke få mig til at gøre noget, jeg faktisk ikke ønsker at gøre?

Husk først og fremmest på, at mellem tanke og adfærd ligger 
viljen, og hvorfor skulle jeg skade min nabo, når jeg så tydeligt 
mærker ubehag bare ved idéen om det? Det er bare en tanke  
– et psykisk fænomen i min hjerne.

På	 samme	måde	 kan	man	 spørge	 sig	 selv	 om,	 hvorvidt	 en	
tanke kan forhindre mig i at gøre det, jeg skal eller vil. Hvordan 
kan for eksempel tanken om, at jeg er bange for min chef, reelt 
forhindre mig i at tage på arbejde? Hvordan kan tanken om, at 
jeg har stress, forhindre mig i at komme ud ad døren? Man kan 
komme ud ad døren med eller uden stress-symptomer – det er 
selvfølgelig mere behageligt at kunne gøre det uden, men tan-
ken er stadig kun en tanke. 

Tankebegivenhedsfusion handler om, at en uønsket hændel-
se	eller	begivenhed	vil	finde	sted	eller	har	fundet	sted,	fordi jeg 
tænkte på det. Mine tanker kan altså få ting til at ske. Så hvis jeg 
pludselig får et mentalt billede af, at jeg bliver fyret, så vil det 
sandsynligvis blive til virkelighed. Det må så betyde, at jeg bli-
ver fyret, hvis jeg forlader mit hjem og møder op på arbejde. Det 
samme kan gælde tanker som: “Det bliver aldrig bedre, jeg mag-
ter det ikke, det er håbløst.” Betyder tankens tilstedeværelse, at 
det reelt er det, der kommer til at ske? Er det selve tanken, der 
får ting til at ske, eller sker tingene bare, som de nu engang vil 
ske – hvis eller når de altså sker?
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For hvis vores tanker virkelig kan styre begivenheder, kan vi 
så tænke os til at vinde i lotto? Du er velkommen til at teste det 
ved den næste uges tid at fokusere intenst på, at du vinder en 
lottogevinst.

Og spørg dig selv, hvorfor det typisk kun er de negative tan-
ker, der truer med at blive til virkelighed? Har du nogensinde 
fået et pludseligt mentalt billede af en overdådig fødselsdags-
lagkage og været sikker på, at den ville du få samme dag?

Tankeobjektfusion er, når et objekt, altså en ting, menes at 
have	særlige	evner.	Det	kunne	for	eksempel	være,	at	et	specifikt	
par underbukser kan sørge for, at du vinder fodboldkampen, 
eller at dit lykkearmbånd vil sikre dig mod sygdom. 

Men oplever du kun gode ting, når du har dit lykkeobjekt 
med dig? Har du aldrig oplevet succes, mens du ikke havde din 
lykkeamulet på dig? Det har du helt sikkert. 

De	fleste	af	os	kender	til	denne	form	for	overtro,	og	vi	har	
stort set alle sammen fusionsoverbevisninger i en eller anden 
grad, men når idéen om et magisk objekt begrænser og hæm-
mer dig i hverdagen, bliver fusionen for dominerende.

Og fælles for tankefusionerne er desværre, at de gør det svæ-
rere for os at slippe uønskede tanker og billeder, fordi det føles 
forkert og måske endda risikabelt at gøre det. For hvordan kan 
jeg skubbe tanken til side, når jeg så risikerer at skade min nabo, 
bliver fyret, får en dårlig fremtid eller aldrig får det bedre? Men 
en tanke er noget, der sker inde i dit hoved, en elektrokemisk 
impuls i din hjerne. Du kommer ikke til at skade din nabo, blot 
fordi du har haft tanken. Du bliver ikke fyret, blot fordi du tæn-
ker det. Det er ikke dine tanker, der fremprovokerer en bestemt 
handling eller begivenhed.
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Prøv	at	lægge	mærke	til,	om	din	bedringsproces	bliver	for-
hindret eller bremset af tankefusionerne. Træn dig selv i at 
spotte dem, når eller hvis de dukker op, og husk altid dig selv 
på, at “tanker er bare tanker”.

huskeliste                                                            

•	 Når det gælder stress, kan det indimellem være relevant 
også at tage en samtale om effektivitet i forhold til selve 
udførelsen af arbejdet.

•	 Sørg for i hver session at lade din klient vurdere sine egne 
metakognitive antagelser. 

•	 Selvom en klient ikke har OCD, kan vedkommende godt 
udvise en tvangspræget adfærd eller persisterende uøn-
skede tanker og dermed have gavn af øvelser, der adskil-
ler tanke fra handling eller begivenhed.

•	 En person, der gennem længere tid har været interesse-
ret i selvudvikling, kan have sværere ved at lægge nogle 
indgroede vaner fra sig, der siger det modsatte af den 
metakognitive metode. 

•	 Hvis en klient allerede er i besiddelse af virksomme stra-
tegier, skal strategierne fortsat bruges. 

•	 Pas	på	egne	bekymringer	og	spekulationer	vedrørende	kli-
entens sårbarhed. Man skal ikke være bange for at nævne 
klientens triggere eller CAS-tanker højt eller at anvende 
dem i øvelser. Ved at omgås sådanne tanker naturligt og 
ikkedramatiserende viser terapeuten klienten, at det er 
tanker, og man behøver ikke at være bange for egne tanker.
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•	 Terapeuten skal på samme måde forholde sig helt natur-
ligt, når klienten viser stærke følelsesmæssige reaktioner 
– er ked af det, græder, får angstsymptomer – i sessionen. 
Ved stille og roligt at fortsætte ud fra sin plan vil klientens 
fokus	fjerne	sig	fra	den	indre	oplevelse.	Terapeuten	viser	
dermed klienten en meget vigtig pointe, nemlig at følelser 
kommer og går, og bekymringer og grublerier kan hurtigt 
forsvinde igen, når de ikke får opmærksomhed.

opsummering                                                      

Perfektionisme	 bliver	 af	 mange	 mennesker	 opfattet	 som	 det	
eneste alternativ til sjusk og ligegyldighed. Men vi skal være 
opmærksomme på, at perfektion er en illusion, som vi i bedste 
fald stræber efter uden nogensinde at nå det. I værste fald hin-
drer perfektionismen os i at kunne handle og færdiggøre opga-
ver, og vi risikerer at ende som Ditte med en sygemelding. Ditte 
ved et eller andet sted godt, at hun sigter efter det umulige, men 
hun prøver stadig at gøre tingene så tæt på perfekte som over-
hovedet muligt, men hun kan blive ved og ved uden at nå målet. 
For i et samfund, hvor vi skal præstere og har deadlines, er man 
nødt til at være effektiv. Eller at lære at være effektiv. Dittes 
forestillinger om perfektionisme er imidlertid en hindring for 
hende, og derfor er det vigtigt at anfægte dem tidligt.

Vi kan ikke være tanketomme, og det kognitive indhold 
spænder derfor vidt – fra neutrale til negative, uønskede tanker 
og måske endda katastrofetanker. Det er os selv, der kategori-
serer indholdet, og det er os, der selv vælger at betragte nogle 
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tanker som særlig vigtige. Dermed får de negative tanker også 
mere fokus, og det kan få konsekvenser. I Dittes tilfælde var der 
tale om tanker med tvangspræget karakter, og Dittes løsning 
havde hidtil været at kontrollere dem via tjekkeadfærd. Der-
for er den metakognitive bevidsthed særlig vigtig her, for via 
terapien indså hun blandt andet, at hun havde en tendens til 
at smelte sammen med visse tanker. Ved at skabe afstand mel-
lem selvet og tankerne og ved for eksempel at være detached 
mindful	 fik	hun	et	 valg.	Men	at	 være	bevidst	om,	 at	man	kan	
vælge adfærd, kræver netop forståelse af, at en tanke kun er en 
tanke, og at man er et menneske, der har tanker, man er ikke 
sine tanker. 

Casen om Ditte viser, hvor vigtigt det er, at terapeuten kender 
til	metodens	finesser	samt	dens	anvendelsesmuligheder,	her	 i	
forbindelse med OCD. Der forekommer kognitive aspekter som 
for eksempel tankefusioner på tværs af psykiske problematik-
ker og diagnoser. Når terapeuten kender til den metakognitive 
behandling af OCD, hvor tankefusionerne er centrale, kan man 
med fordel anvende sin viden og metodens redskaber i andre 
relevante situationer. 





De over hundrede år gamle 
opmærksomhedsøvelser gør en pointe 
ud af, at opmærksomheden ikke blot 
skal fanges, men også trænes, 
udvikles eller styrkes.

Anders Kruse Ljungdalh, 

Opmærksomhedsbegrebets historie, s. 177
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STEEN

Den sidste ved bordet er 43-årige Steen. En omsorgsfuld skolelæ-
rer, dedikeret til sit arbejde og travlt beskæftiget med to små børn 
på to og fem år derhjemme. Det er ikke hans egen idé at opsøge 
mig, for han ved ikke, hvad en terapeut skal kunne hjælpe ham 
med. Men hans kone synes, at han virker stresset, og hun har det 
sidste år lagt mærke til, at Steen oftere og oftere skal have en øl at 
sove på, foruden den øl, han også får, når han sidder om aftenen 
og forbereder sig til næste dags undervisning. Det er ikke, fordi 
han overstiger retningslinjerne om maksimum 14 genstande om 
ugen voldsomt. Men hvorfor har man overhovedet brug for at 
drikke så mange genstande om ugen, tænker hans kone. Han er 
jo en midaldrende familiefar, der ikke er ude at feste hver week-
end, men som derimod har et arbejde og en familie at passe. Hun 
synes, at det er et skråplan, hvis man først begynder at bruge 
alkohol som et afslapningsmiddel og nogle gange også som sove-
middel. Så må det være, fordi der er noget andet galt. 

Steen ser ikke alkoholen som et problem. Han er selvfølgelig 
ked af, at hans kone går rundt med bange anelser og er nervøs 
på hans vegne. Det, der i virkeligheden er hans problem, er ifølge 
ham selv hans arbejdsvilkår. Han er egentlig glad for sit job som 
lærer og elsker at have med børn og unge at gøre – især de æld-
ste klasser. Det er berigende at få lov til at stå på sidelinjen og se, 
hvordan de unge mennesker udvikler sig, og at være med til at 
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fylde dem med viden. Når Steen formår at gøre eleverne inte-
resserede i hans fag, og han kan mærke de unges engagement 
og motivation, er det det hele værd: både de mange timers for-
beredelse om aftenen såvel som alle de gange, hvor det ser ud, 
som om intet af det, han siger, ryger ind på lystavlen hos dem. 
Desværre er der i den klasse, Steen har haft de sidste to år, et par 
drenge, der konsekvent saboterer undervisningen. De ødelæg-
ger ikke bare undervisningen for de andre elever, de ødelægger 
også Steens glæde ved sit arbejde for slet ikke at tale om, hvor 
meget de egentlig ødelægger for sig selv. Om et år skal de afslutte 
skolen, og det bliver med nogle bundskraberkarakterer. Der er så 
mange aspekter, som går Steen på. Han er frustreret over, at det 
ikke er lykkedes ham at nå ind til de to drenge. Han har oplevet 
før, at han ved at være ihærdig og vedholdende som regel kan fan-
ge eleverne, før de ender med at ødelægge alt for sig selv og alle 
omkring sig. Denne gang er det ikke lykkedes. Skoleledelsen kan 
intet gøre. Det er ikke muligt at sanktionere i forhold til drengene. 
Steen synes, at han er blevet overladt til sig selv og samtidig også 
skal forholde sig til de mange klager fra de andre forældre. Nogle 
af dem er virkelig gale over, at to elever, der ikke gider være der, 
skal ødelægge så meget for alle andre. Det er et problem, synes 
Steen. Ikke de par øl, han drikker om aftenen, hvor hans egne børn 
er blevet puttet. Lige præcis sine egne børn har han også dårlig 
samvittighed over for. Han ved godt, at hans frustration over 
arbejdet tit går ud over de to små derhjemme. Han prøver at være 
en nærværende og god far, sådan en far, han selv havde, og han 
sørger da også altid for at hente sine børn tidligt fra vuggestue og 
børnehave, men han ved også godt, at én ting er at være fysisk 
til stede, noget andet er rent faktisk at være sammen med sine 
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børn, se dem i øjnene, lytte til dem og bare være sammen uden 
at have sine tanker alle mulige andre steder. I lang tid har han ikke 
været den far, han gerne vil være. Det kommer han indimellem til 
at tænke på, og det gør ham ked af det. Han plejer at trøste sig 
med, at om et år tager klassen med de to problematiske drenge 
deres afgangseksamen, og så skal han ikke bøvle mere med dem. 
Og så kan han kun håbe på, at de andre elever har nået at lære så 
meget, at de kommer okay igennem deres eksamener. Steen føler 
altså ikke, at han slår til nogen af stederne, hverken derhjemme 
eller på sit arbejde. 

Session 1

Da Steen og jeg mødes til første session, og jeg spørger ham om, 
hvad jeg kan hjælpe ham med, fortæller han mig med det samme, 
at det er hans kone, der har sendt ham. Jeg bliver altid lidt mis-
tænksom, når folk fortæller mig, at det er en anden, der har sendt 
dem. 

– Det er fint, at din kone har sendt dig herhen, men hvad siger 
du selv til det? spørger jeg Steen. 

– Ja, det er jo ikke så godt at have en kone, der ikke er glad, så 
det er derfor, jeg er her, griner han lidt. 

– Men tænker du selv, at du har brug for at være her og har 
brug for hjælp, eller er det udelukkende din kone? For jeg har som 
udgangspunkt svært ved at arbejde med en person, som ikke selv 
synes, at der er et problem. 

– Altså jo, der er jo nogle småproblemer, og måske har min 
kone også ret i noget af det, hun siger. Så der er måske nogle ting, 
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jeg kunne gøre bedre. Men jeg ville ikke have været her, hvis ikke 
hun havde bedt mig om det. 

– Okay. Hvis hun havde siddet i stolen i stedet for dig, hvad ville 
hun så sige om dig, og hvorfor hun synes, det er nødvendigt for 
dig at gå i terapi? 

Steen virker tilbageholdende i forhold til at fortælle, hvad pro-
blemet er, og derfor spørger jeg ham på en anden måde, så han 
med sin kones ord kan fortælle mig noget mere. 

– Hun ville sige, at jeg arbejder for meget, og selv når jeg ikke 
er på arbejde, så spekulerer jeg for meget på nogle problemer, jeg 
har i en klasse, jeg underviser i. Det gør, at jeg ikke er der nok for 
mine egne børn, fordi alle de andre børn fylder så meget. Og så 
ville hun også sige, at jeg drikker for meget. Jeg drikker ikke særlig 
meget, men hun synes ikke, at man skal drikke i hverdagene, og 
heller ikke, at man skal tage en afslapningsøl, som jeg kalder det. 
Hun er overbevist om, at jeg er stresset, og at det skal jeg gøre 
noget ved. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, jeg skulle kunne 
gøre. 

– Nu har vi hørt hendes version. Hvad er så din version? Og 
hvorfor kan du måske alligevel have gavn af at være her? 

Steen fortæller mig om sit arbejdsliv, og hvordan det ikke er 
unormalt, at man som folkeskolelærer bliver stresset over alle de 
handleplaner, man skal leve op til, evalueringer, der skal udføres, 
de mange udfordringer, der kan være for børnene og de unge, og 
alle de ting, man også som lærer skal tage sig af, som måske ikke 
engang er en del af arbejdsbeskrivelsen.

– Oplever du, at du trives? spørger jeg ham om.
– Nej, det gør jeg nok ikke. Jeg har for meget om ørerne.
– Hvordan oplever du det? 
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– Jeg har for eksempel svært ved at sove om natten. 
– Hvad sker der om natten, siden du ikke kan sove? Hvad er din 

opfattelse? 
– Jeg ligger bare og spekulerer over alt det, jeg skal nå. Og så 

synes jeg også, at den dårlige samvittighed over for mine egne 
børn titter frem der om natten. Min kone siger, at det er, fordi jeg 
er stresset. 

– Jeg er mest interesseret i din oplevelse, for hvad er det, der 
sker helt specifikt, når du ikke kan sove?

– Det er mere eller mindre det samme. Tankerne kører bare 
rundt og holder mig vågen. 

– Okay, lad os prøve at kigge på en specifik situation. 

SAgSforMuLeriNg

2 af 7: Triggerevent, triggerkognitioner og tidsperspek
tivet

I første omgang vælger jeg at springe punkt 1 over i sagsformule-
ringen, det punkt, der handler om Steens opfattelse af, hvad hans 
nuværende tilstand skyldes. For vi kan ikke begynde at tale om en 
tilstand, som klienten ikke selv er overbevist om findes. Derfor går 
jeg direkte videre til hans triggerevent og trigger. Steen fortæller 
mig, at sidste nat var ligesom alle de andre, og han kunne ikke 
sove og havde en fornemmelse af, at han lå i flere timer og stir-
rede ud i luften, mens tankerne kørte i ring. 

– Prøv at begynde, lidt før du skulle i seng. Hvad sker der, da du 
kommer hjem fra arbejde? 

Han fortæller, at han sidder og hygger lidt med børnene, og 
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derefter går han og hans kone i gang med at lave aftensmad. 
Efter aftensmaden putter han det ene barn, mens hans kone put-
ter det andet. De falder heldigvis hurtigt i søvn. Steen sætter sig 
derefter hen til computeren for at forberede et temaforløb, han 
skal begynde at have med sin 9.-klasse. Han tager sig en enkelt 
øl, og da hans kone er gået i seng, tager han sig en to-tre øl til og 
arbejder lidt videre. Da han endelig er færdig med at forberede 
sig, går han i seng. Men han kan ikke falde i søvn. Han ved, at det 
gode temaforløb, han har lavet til sin klasse, højst sandsynligt bli-
ver spoleret allerede i morgen. Det begynder at irritere ham, at alt 
hans arbejde er spildt, og han bliver mere og mere frustreret, jo 
mere han tænker over det. Til sidst står han op. Han har læst i en 
artikel engang, at hvis man ikke kan sove, er det bedre at stå op 
og gå i gang med noget helt andet end at blive liggende og køre 
rundt i sengen. Han lægger sig i sofaen og ser noget fjernsyn og 
falder i søvn der. Det sker efterhånden tit, at hans kone finder ham 
liggende i sofaen, når hun står op næste morgen. 

Vi identificerer triggertanken: “Åh nej, nu skal jeg deale med de 
to elever i morgen,” og de efterfølgende tanker er blandt andet: 
“Det er kørt for langt ud med de to. Jeg ville ønske, at jeg kunne 
gøre noget. Det går ud over mine børn, at ledelsen ikke kan finde 
en løsning. Jeg får ingen hjælp, men skal stå med det hele selv. Jeg 
dur ikke som lærer. Jeg giver ikke mine børn og min kone det, de 
har brug for.”

– Hvor længe havde du de her tanker eller lignende tanker? 
spørger jeg ham om. 

– Det ved jeg ikke, for jeg kiggede ikke på uret. 
– Var det din fornemmelse, at det var timer eller minutter?
– Det var helt klart timer. 
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– Har du haft de tanker før? 
– Ja, det er stort set altid de tanker, jeg har, når jeg skal sove. 

Det starter ét sted, og så er det, som om det eskalerer og bare 
bliver ved, og det er forstyrrende, for jeg skal op og undervise og 
være på, og det skal jeg være frisk til. Og jeg skal jo også kunne stå 
nogenlunde oprejst, når jeg er hjemme hos min familie igen. Det 
er så der, jeg plejer at stå op og gå i gang med noget andet. 

– Hvor længe vil du mene, at du har haft den type tanker?
– Det har stået på i lang tid, og ikke kun med den klasse, jeg har 

nu. Jeg synes tit, der har været problemer, som har fået mig til at 
tvivle på min rolle som lærer. Det begyndte nok for alvor, da jeg 
blev far og havde færre timer at gøre godt med. Så en fem år cirka. 

– Optræder tankerne kun om aftenen og natten? Aldrig tidli-
gere på dagen?

– Jo, men om dagen er det nemmere at holde dem væk, fordi 
der altid er en eller anden opgave, jeg kan kaste mig over. Om nat-
ten, eller når der bliver stille i huset, er det, som om jeg ikke kan 
holde dem væk. 

– Hvad sker der med dit humør, når du har de tanker? Bliver du 
glad og opstemt? 

– Nej, jeg bliver i dårligt humør og nogle gange også vred og 
frustreret. Og ret ked af det faktisk.

3 af 7: Klientens strategier

Her begynder vi at bevæge os over i strategierne, som Steen bru-
ger, ikke bare i forhold til bekymringer og grublerier, der relate-
rer sig til denne konkrete situation, men de strategier, han bruger 
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generelt. Jeg spørger derfor ind til, hvad han generelt stiller op 
med tankerne, når de kommer. 

– Når du får tankerne, siger du, at du forsøger at komme væk 
fra dem – især om dagen. Det, du fortæller mig, du oftest gør, er 
at forsøge at skubbe dem væk og kaste dig over arbejdet eller sim-
pelthen prøve på at undertrykke tankerne. Er det rigtigt at sige 
det sådan?

– Ja, det er det nok. 
Jeg hjælper Steen på vej, fordi han som udgangspunkt ikke 

mener, at han har et problem med sine tanker. Men alt det, han 
hidtil har sagt, tyder på det modsatte. 

– Og om natten siger du, at du prøver at lave noget andet, når 
du har ligget længe nok? Ser fjernsyn, læser en bog eller noget 
lignende?

– Ja. 
– Spørgsmålet er, hvordan du tror, at dine chancer for at falde 

i søvn ville være, hvis du på en eller anden måde var i stand til at 
bruge kortere tid på at involvere dig i den type tanker.

– Sådan har jeg aldrig tænkt på det, men chancen for at falde i 
søvn ville sandsynligvis være større. 

– Så måske er det også en måde at forsøge at fjerne tankerne 
på, når du tænder for fjernsynet eller læser en bog?

– Ja, måske. 
– Hvordan fungerer det? 
– Ikke særlig godt. Jeg falder jo i søvn på et tidspunkt, men det 

er nok bare, fordi jeg bliver så træt, at jeg fysisk ikke kan holde mig 
vågen længere. 

Herefter spørger jeg lidt mere ind til hans øvrige strategier. 
Forsøg på tankeundertrykkelse anvender han hyppigt. Undgå-
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else – ja, det bruger han blandt andet via tankeundertrykkelsen. 
Positiv tænkning bruger han ikke. Stimulanser bruger han i form 
af de øl, han drikker for at kunne slappe af, og han synes også, 
at alkohol til tider virker på hans bekymringer og grublerier ved 
at gøre dem mere slørede. Distraktion og afledning bruger han, 
når han bruger konkrete arbejdsopgaver, læsning eller tv til at få 
tankerne væk. Meditation har hans kone lokket ham til at prøve 
en enkelt gang, men det kunne han overhovedet ikke bruge. Det 
gjorde ham nærmest i endnu dårligere humør, siger han. 

4 af 7: Metakognitive antagelser

Herefter skal jeg finde ud af, hvilke metakognitive overbevisnin-
ger han har. 

– Har du en oplevelse af, at du selv vælger, hvad du stiller op 
med de negative tanker, når de kommer, eller er det, som om de 
overtager kontrollen med dit hoved? spørger jeg ham om. 

– Det har jeg aldrig tænkt over; de kommer bare. Men så er det 
måske mest tankerne, der kontrollerer mig? 

– Lad mig spørge på en anden måde: Ville du kunne lade være 
med at give disse tanker opmærksomhed, hvis du ville?

– Nej, slet ikke. Når tankerne indfinder sig, så er de der, om jeg 
vil det eller ej.

– Tænker du, at de er farlige eller skadelige? Kan de eksempel-
vis skade dig, din krop eller din hjerne på en eller anden måde?

– Det ved jeg ikke helt, men jeg tror bestemt ikke, at det er 
godt for mit hoved. De stresser mig, og jeg kan ende med at blive 
syg, hvis de bliver ved. Det er også derfor, jeg helst vil have dem til 
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at forsvinde, for ellers eksploderer mit hoved med alt det, jeg skal 
have der i forvejen. 

– Mener du, at disse tanker kan forhindre dig i at gøre de ting, 
du skal eller vil, eller kan få dig til at gøre ting imod din vilje? 

– Det gør de nok. Jeg kan ikke være den person, som jeg i bund 
og grund ønsker at være. Det hele er bare meget frustrerende.

– Nu er det sådan, at vi mennesker gør ting af gode grunde. Vi 
kører alle efter vores særlige logik, og når vi forstår den, så forstår 
vi også, hvorfor vi gør, som vi gør. Nu har du brugt mange timer 
på overtænkning, og gad vide om det blandt andet også kunne 
være, fordi du tænker, at disse tanker har en funktion eller en nyt-
teværdi.

– Nej, der er ingen nytteværdi. Det er spild af tid og energi. Jeg 
kan bare ikke få dem væk. 

Selvom en klient siger nej til, at der skulle være nogen fordele, 
betyder det ikke, at de ikke har nogen positive metakognitioner. 
Ordene “funktion” og “nytteværdi” kan være svære at se i sam-
menhæng med nogle tanker, der frustrerer klienten. Derfor er det 
en god idé at stille et par ekstra opklarende spørgsmål. 

– Det, jeg mener med “nytteværdi”, er, om du for eksempel 
tænker, at du kan finde en løsning, et svar eller en ny forståelse, 
hvis du bare analyserer det, der er sket, og bliver ved med at ana-
lysere? 

– Nej, for der er ikke så meget at forstå. 
– Så du forsøger ikke at finde svar på nogle af problemerne?
– Nej, for det nytter jo ikke noget bare at sidde og tænke og 

tale. Man bliver nødt til at handle, hvis man skal finde en løsning. 
Heller ikke når det handler om Steens bekymringer for fremti-

den og om, hvorvidt hans bekymringer er et forsøg på at forhindre 
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noget i at ske eller en form for forberedelse, synes han, at hans 
tanker kan noget særligt. De er bare et irriterende element, han 
helst var foruden. Jeg er ikke helt overbevist om, at det virkelig 
forholder sig sådan, men jeg tager Steens ord for pålydende og 
noterer dem i sagsformuleringen. Min hypotese er, at der findes 
positive metaantagelser, der er med til at vedligeholde hans CAS.

5 af 7: Egen vurdering af metakognitive antagelser

I det sidste punkt i sagsformuleringen skal Steen vurdere sine 
metakognitive overbevisninger på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er 
“jeg er uenig”, og 10 er “jeg er enig”:

Jeg har ingen kontrol over mine tanker, for eksempel 
bekymringer og grublerier: 10

Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, 
hvad jeg skal eller vil: 8

Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod 
min vilje: 3

Det kan være skadeligt eller farligt at have negative 
tanker: 8

Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg 
kunne finde en løsning eller et svar: 6

Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestem-
te situationer: 6



– 270 –

Kapitel 9 – Steen

Mine bekymringer om forskellige fremtidige hæn-
delser hjælper mig med at være forberedt: 6

Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg 
har det: 3

Ved at være på vagt over for mulige trusler føler jeg 
mig tryg: 1

Jeg er mine tanker: 6

Jeg har ingen effektive strategier, som jeg kan anven-
de, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig: 9

Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye 
strategier: 7

Når jeg kigger på hans besvarelse ved nr. 5, 6 og 7, scorer han over 
middel. Det hænger ikke umiddelbart sammen med de svar, han 
har givet mig, da jeg spurgte ind til hans positive metaantagelser, 
men det bekræfter min hypotese om, at de er tilstedeværende. 
På nuværende tidspunkt gør jeg ikke mere ved observationen. Jeg 
noterer det blot, da jeg alligevel vil begynde med at omstruktu-
rere de negative metaoverbevisninger. 

1 af 7: Klientens opfattelse af den nuværende tilstand 

Inden jeg opsummerer det, vi har talt om, tager jeg fat på punkt 
1 i sagsformuleringen, som jeg i første omgang sprang over. 
Undervejs, mens vi har udfyldt sagsformuleringen, er Steen kom-
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met tættere på en forståelse af, at hans bekymringer og gruble-
rier fylder mere, end han lige umiddelbart selv troede, og at hans 
strategier eller respons på den type tanker i bedste fald ikke er 
virksomme nok. Jeg går derfor igennem listen sammen med ham 
og spørger ham om, hvad han vurderer som årsagen til sin nuvæ-
rende tilstand. 

Tanker: 9

Følelser: 7

Fysiske (somatiske) aspekter: 1

Arv, genetiske faktorer: 1

Ydre faktorer (for eksempel arbejdsplads, andre per-
soner, ydre krav m.m.): 9

Tidligere oplevelser (barndom): 1

Tidligere traumatiske hændelser: 0

Steens vurderinger er en indikation på, at han har en relativt god 
forståelse af, at det i høj grad er hans tanker, der spiller hovedrol-
len for hans nuværende tilstand. For mig som terapeut er det også 
relevante informationer, relateret til hans metakognitive bevidst-
hed, og de er vejledende for, hvordan jeg skal komme i gang med 
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terapien. Han vil blandt andet lære i terapien, at det ikke er tan-
kerne som sådan, der er problemet, men hans reaktion på dem i 
form af de valgte strategier. Det er dog vigtigt, at han selv mener, 
at disse tanker på en eller anden måde er et centralt element. 

Da vi har udfyldt samtlige punkter i sagsformuleringen, laver 
jeg en opsummering for ham. Jeg gentager det, han har sagt, og 
her er jeg opmærksom på at få skabt nogle sammenhænge, altså 
at socialisere til modellen, så Steen også selv begynder at kunne 
se, hvordan den måde, han forholder sig på i forhold til bekymrin-
ger og grublerier, hænger sammen med hans oplevelse af stress og 
psykisk mistrivsel. Vi taler for eksempel om, hvordan overtænknin-
gen påvirker hans humør. Steen siger selv, at alle bekymringerne 
ikke ligefrem gør ham i godt humør, tværtimod bliver han frustreret 
og ofte også trist til mode. Jeg laver et simpelt og meget konkret 
regnestykke for ham over, hvor mange timer han har bekymret sig 
i, siden han begyndte at registrere et problem. Hvis han hver dag 
har bekymret sig i tre timer, svarer det til, at han i løbet af de sidste 
fem år har bekymret sig mere end 5.000 timer. Steens strategier er 
generelt uvirksomme, og da han hyppigt prøver på at undertrykke 
de uønskede tanker, vælger jeg at anfægte dette aspekt hurtigt.

DeN LySerøDe eLefANT
– Lad os udføre en øvelse sammen.64 I løbet af de næste to minut-
ter vil jeg bede dig om under ingen omstændigheder at tænke på 
en lyserød elefant eller at få billeder i hovedet af en lyserød ele-
fant. Du må bruge alle de strategier og teknikker, du har lyst til, for 
ikke at tænke på en lyserød elefant. Da tiden er gået, spørger jeg 

64 Inspireret af Wells, 2009, s. 104; Burlan Sørensen, 2018, s. 108-111. 
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Steen, hvordan det gik med at holde elefanten væk. 
– Ikke så godt. Jeg tænkte stort set ikke på andet. 
– Så prøver vi noget andet nu, siger jeg til ham. – Vi tager et par 

minutter til. Denne gang skal du intet gøre. Du skal blot være en 
passiv observatør til dine tanker. Du må tænke på hvad som helst. 
Det kan være dine børn, hvad du skal lave i weekenden, lyserøde 
elefanter, hvad som helst. Du skal ikke aktivt forsøge at holde tan-
ker væk. Din hjerne bestemmer, hvad der skal ske i dit hoved, det 
er ikke dig, der styrer det, du skal blot observere.

– Hvordan gik det denne gang? spørger jeg ham efterfølgende.
– Det gik fint. Jeg tænkte på lidt forskelligt, blandt andet de 

ting, du sagde, og også indimellem på en lyserød elefant. 
– Hvor var det rarest eller blot nemmest for dig at være? Under 

første eller andet forsøg? 
– Det var det i andet forsøg. 
– Og hvor var det nemmest ikke at være i kontakt med tanken 

om lyserøde elefanter? 
– Det var det også i andet forsøg. 
Det er en vigtig pointe, at vores ihærdige forsøg på at under-

trykke tanker på den ene side er med til at forstærke overbevisnin-
gen om, at visse tanker skal skubbes væk, og på den anden side 
tvinger os til konstant at være i kontakt med de tanker, som vi ikke 
ønsker at have. Steen bliver dermed introduceret for detached 
mindfulness, og vi taler efterfølgende også om eksemplet med de 
70.000 tanker.

BoLDe uNDer VAND-øVeLSe
Til den sidste tankeundertrykkelsesøvelse skal jeg bruge nogle 
bordtennisbolde, et glas vand og en tynd sprittusch. Jeg har på 
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mit kontor en stor skål med bordtennisbolde i forskellige farver, 
der skal repræsentere både omfang og forskellighed af vores tan-
ker. På en af boldene skriver jeg ordene “problemer i klassen”. Jeg 
giver Steen bolden og beder ham om at putte den ned i vandglas-
set og at holde bolden under vandet. 

– Det er en tanke, du gerne vil have væk, ikke?
– Jo, det er det. Og jeg vil også gerne have problemet til at gå 

væk. 
– Okay. Lad os i første omgang koncentrere os om tanken. Nu 

vil jeg bede dig om at holde din finger på bolden, så den hele tiden 
er dækket af vand. Og så vil jeg derefter bede dig om at gå hen 
til døren, samtidig med at du holder bolden under vand. Det gør 
Steen. 

– Kom du væk fra tanken? spørger jeg ham om. 
– Nej, den fulgte med mig, siger han. 
– Ja, fordi du hele tiden havde fingeren på bolden. Du havde 

hele tiden kontakt med tanken. Du kan ikke være i berøring med 
tanken og samtidig komme væk fra den. Det er det, der sker, når 
du forsøger at undertrykke dine tanker. Jeg beder Steen om at 
tage bolden op af vandet og lægge den på bordet blandt de man-
ge andre ting, der også ligger der.

– Nu vil jeg bede dig beskrive alt, hvad du ser på bordet, siger 
jeg til ham.

– Jeg ser to kaffekopper, papirer, en vandflaske, et ur, en bord-
tennisbold med min tanke på, kuglepenne og mange andre farve-
rige bordtennisbolde.

– Hvor meget fylder tanken nu, hvor du ikke holder den under 
vand længere? spørger jeg. 

– Den fylder ikke lige så meget som før, svarer Steen. 
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– Hvornår er det mindst anstrengende for dig? Når du hele 
tiden skal have fingeren på bolden, eller når du ikke skal? 

– Det er helt klart nemmest, når jeg ikke skal. 
– Det er detached mindfulness-tilstanden. Vi skal nok tale mere 

om det i de kommende sessioner. Men nu vil jeg lige vise dig, at 
der også findes andre måder at forholde sig til sine tanker på. 

Årsagen til, at jeg laver tankeundertrykkelsesøvelser med 
Steen, er, at han bliver nødt til at forstå, hvorfor hans strategi 
ikke fungerer for ham. Og det forstår han bedre gennem eksem-
pler end via forklaringer. Han skal helst få en oplevelse af, hvad 
der sker, og hvorfor tankerne ikke kan holdes væk. Det at bruge 
kræfter og energi på at holde nogle tanker væk fra bevidsthe-
den gør, at tanken hele tiden bliver liggende lige i udkanten af 
bevidstheden. 

Til allersidst kan vi nå kig dig omkring-øvelsen, som ikke tager 
mere end tre-fire minutter. Steens hjemmearbejde bliver udsky-
delse af respons på triggere, altså bekymringsbutikken. De to 
øvelser hænger nøje sammen, og jeg vil som oftest introducere 
dem enten i den første eller den anden session. Det vil for de fle-
ste klienter have afgørende betydning at blive bevidst om, at der 
er forskel på indre og ydre fokus, og at vise dem, at de allerede 
har en vis kontrol over deres opmærksomhed. Jeg beder ham 
også om at øve sig i detached mindfulness. Han kan selv vælge, 
om han vil anvende bekymringsbutikken eller detached mindful-
ness, når uønskede tanker popper op. Han skal blot minde sig 
selv om, at han kan vælge andre veje end overtænkningen. 
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Session 2

I session 2 gennemgår vi hjemmearbejdet. Jeg beder ham også om 
at udfylde punkt 5 og punkt 6 i sagsformuleringen. Punkt 5 viser alle-
rede en vis udvikling, da kan scorer lavere på de fleste spørgsmål.

6 af 7: Opfølgende vurderingsspørgsmål

I punkt 6 svarer Steen på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er “jeg er 
uenig”, og 10 er “jeg er enig”, sådan: 

Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de 
nye strategier: 5

Jeg anvender slet ikke nye strategier: 5

Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig: 3

Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier: 5

Steen syntes, det var svært at udskyde bekymringstankerne. Han 
har dog forsøgt det nogle gange, mest de første dage efter ses-
sion 1.

– De bliver ved med at dukke op alligevel, så øvelsen fungerer 
ikke for mig, forklarer han. 

– Ja, det er det, tanker gør. Og det, der er vigtigt at huske, er, at 
vi skal blive ved med at udskyde dem.
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– Jeg gav måske for hurtigt op, siger han.
– Har du forsøgt at udskyde nogle gange, hvor tankerne ikke 

kom tilbage? 
– Ja, det er sket, men nok kun et par gange. 
– Kan du komme i tanke om de gange? Og kan du sige lidt mere 

om de situationer?
– Nej, ikke lige noget konkret. 
– Men det er lykkedes dig de gange. Det er mere end nul gan-

ge. Hvad siger det så om din kontrol over din opmærksomhed? 
Har du ingen kontrol overhovedet? spørger jeg ham.

– Lidt kontrol må jeg da have.
– Ja, for ellers ville du slet ikke kunne gøre det. Så evnen har du. 

Og den skal dyrkes og styrkes.
Vi skal også kigge lidt på de gange, hvor Steen ikke succesfuldt 

har kunnet anvende bekymringsbutikken. Jeg beder ham om at 
fortælle om en af de gange, hvor det ikke fungerede. Han havde 
haft et skænderi med sin kone om sit alkoholforbrug, og da han 
gik i seng den aften, kunne han ikke slippe tanken om, at hans 
kone mener, at han er ved at udvikle et reelt alkoholproblem. 

– Det gav ikke mening for mig at udskyde, når tanken alligevel 
kommer tilbage til mig, siger han. 

– Men når du nu ved, at tanker har det med at vende tilbage, og 
at du allerede har en vis kontrol over din opmærksomhed, tror du 
så, at du vil gøre noget andet efter denne session?

– Ja, jeg skal nok bare blive ved med at udskyde tankerne, siger 
han.

– Det er en mulighed. Kan du huske, at vi sidste gang også talte 
om detached mindfulness, det vil sige om at lade tanken være? 
spørger jeg. 
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– Ja, det gav faktisk god mening, siger han og fortæller, at et 
par aftener havde han prøvet at forholde sig passivt til sine tanker 
og blot registreret, at de var der, og han var faktisk faldet i søvn. 
Dagene efter havde det ikke fungeret for ham, og der havde han 
igen ligget søvnløs. 

– Okay. Hvis detached mindfulness giver mening for dig, så lad 
os øve det lidt mere. 

Vi laver en optagelse af hans negative tanker, ligesom jeg 
gjorde med Ditte og Tine, og vi udfører tigerøvelsen. Derudover 
fortsætter vi arbejdet med opmærksomhedstræning, og her 
anvender jeg blandt andet kig igennem tekst-øvelsen. Som hjem-
mearbejde skal han fortsat praktisere detached mindfulness samt 
bekymringsbutikken.

Session 3-6

De næste sessioner bruger jeg på at forstærke Steens metakog-
nitive overbevisninger om kontrollerbarhed og også på at træne 
opmærksomheden. Han skal i sin dagligdag prøve bevidst at min-
de sig selv om at have ydre fokus i stedet for indre og lægge mær-
ke til røde biler, folk med cykelhjelm, barnevogne osv. Alternativt 
kan han flytte fokus fra sine bekymringer og grublerier over på 
andre nærliggende tanker. Han får opmærksomhedstræningslyd-
filen med de forskellige lyde (se kapitel 5, Terapeutens redskabs-
kasse), som han skal lytte til i en periode.

Vi gentager nogle af øvelserne, både tigerøvelsen, blot med en 
negativ tanke i stedet for en tiger, og kig igennem tekst-øvelsen, 
og vi laver associationsøvelsen med neutrale ord først og efterføl-
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gende med triggerord. Hans positive metakognitioner65 anfægter 
vi også, og han bliver blandt andet bedt om at besvare spørgsmål 
såsom: Hvordan ved du, at det hjælper at analysere dine proble-
mer? Hvis grublerier er hjælpsomme, hvordan kan det så være, 
at du endnu ikke har løst problemerne? Hvordan ville dine pro-
blemer forsvinde ved, at du forstår årsagen bag din tristhed og 
ængstelighed? Jeg anvender i den forbindelse et for mig klassisk 
eksempel:66

– Lad os sige, at jeg dagligt tager til stranden for at lede efter 
diamanter. Og det gør jeg i lige så mange timer og dage, som du 
har brugt på disse tanker. Finder jeg diamanter? Nej, det gør jeg 
ikke, fordi de ikke er der. Ligesom svarene på alle de spørgsmål, 
som du har stillet dig selv i al den tid, du har forsøgt, ikke er i dit 
hoved. Du finder altså for det første ikke svaret, og for det andet 
vil du samtidig opleve psykisk mistrivsel.

Punkt 5 og 6 i sagsformuleringen udfylder Steen hver gang, så 
vi kan se progressionen. Steen skal fortsætte med at øve sig i at 
være detached mindful, men han skal også blive ved med at træ-
ne opmærksomheden. Han får derudover også en lydfil med hjem 
om ukontrollerbarhed, der hedder “Skru op og stop” (se Terapeu-
tens redskabskasse i slutningen af kapitlet). 

Hvordan han vil løse problemet i klassen med de to elever, kan 
jeg ikke fortælle ham, men jeg kan hjælpe ham med ikke at lade 
sit problem 2 fylde hele dagen og natten. Det øjeblik hans pro-
blem 2 begynder at fylde mindre, vil han højst sandsynligt også få 

65 Wells, 2009, s. 217-218.
66 Burlan Sørensen, 2018, s. 102.
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styr på sin søvn og kan også begynde at nyde samværet med sin 
familie mere, end han hidtil har gjort. 

Da han kontakter mig nogle uger senere for at aflyse sin 
boostersession, oplyser han mig om, hvordan det er gået siden 
sidst. Det viste sig, at hans alkoholproblem var større, end han selv 
ville indse dengang. Det, han kaldte for “afslapningsøl”, og som 
han brugte til at falde ned med efter en lang og ofte opslidende 
arbejdsdag, var ikke bare en lille sideting for ham i hverdagene. På 
en familieferie blev det tydeligt, at hans alkoholindtag var ved at 
tage overhånd, for han kunne faktisk ikke lade være med at drik-
ke. Han drak i virkeligheden meget mere og meget andet end øl 
dagligt, men han ville ikke se det i øjnene. Derfor fortalte han mig 
i terapien kun om de tre-fire øl, han sagde, han drak om aftenen. 
Der var tale om et decideret misbrug, som han først nu var klar til 
at indse. Sammen med sin kone aftalte han, at han skulle i gang 
med en mere omfattende og intensiv alkoholbehandling. 

På grund af problemets omfang bliver vi enige om, at døgn-
behandling eller lignende på nuværende tidspunkt vil være den 
bedste vej frem, indtil han opnår en fysisk stabilisering. Han kan 
fortsat anvende de ting, vi har talt om i terapien, for de vil stadig 
være gavnlige for ham.

Vi aftaler, at han selv kontakter mig, når han har fået bugt med 
sit alkoholproblem, for at følge op på det metakognitive arbejde.

Som terapeut kommer man nogle gange ud for, at klienten 
bruger stimulanser som en strategi, og at der i visse tilfælde er 
tale om et reelt misbrug. Klienten har bare ikke nødvendigvis selv 
indset problemet. 



Terapeutens redskabskasse

TErApEuTENS 
rEdSKABSKASSE 

Skru op og stop, lydfil                                        

Skru op og stop-øvelsen,67	Steen	får	med	hjem	som	lydfil,	kan	du	
læse her som tekst:

Et typisk emne inden for metakognitiv terapi er temaet “ukon-
trollerbarhed”.	Ukontrollerbarhed	henviser	til	overbevisningen	
om, at vi ikke har kontrol over vores bekymringer, grublerier 
eller lignende tankeprocesser. Nogle vil endda sige, at det er de 
negative tanker, der styrer dem – og ikke omvendt.

På	en	skala	fra	0	til	100	procent,	hvor	meget	tror	du	da	på,	at	
dine bekymringer og grublerier er ukontrollerbare?

Find et sted, et stykke papir eller din telefon, hvor du noterer 
dette tal – vi vender tilbage til det senere.

(Hold en pause på 5-10 sekunder).

67 Baseret på Burlan Sørensen, 2018, s. 79-80; frit efter Wells, 1997, s. 228; 
inspireret af Wells, 2009, s. 109-110.
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Du har sikkert prøvet at kontrollere dine bekymringer eller 
grublerier. Hvad skete der? Hvilke strategier anvendte du?

Mange svarer, at deres strategier ikke virker, eller at de vir-
ker i begrænset omfang.

Men hvad sker der, hvis du er midt i en bekymringsproces, og 
telefonen ringer? Eller hvad hvis det ringer på døren? 

Forestil dig, at du sidder i din sofa og grubler eller bekym-
rer dig. Du er dybt begravet i dine tanker og den effekt, de har 
på dig. Og så pludselig kan du lugte noget. Det lugter som røg. 
Røgen kommer ude fra køkkenet. Bliver du siddende og grubler 
eller bekymrer dig færdig? Eller tjekker du, om der er brand i 
køkkenet?

(Hold en pause på cirka 5 sekunder).

Så hvad sker der med vores bekymringer og grublerier, når vi 
pludselig skal foretage os noget andet? Når vi for eksempel skal 
tage telefonen eller sikre os, at der ikke er ildebrand i køkkenet?

Mange svarer, at disse tanker stopper. I hvert fald for en stund.
At de stopper, fordi vi var nødt til at tænke på noget andet.

(Hold en pause på cirka 5 sekunder).

Hvad siger det om idéen om ukontrollerbarhed? 
Kunne det være bevis for, at du har – i hvert fald en smule – 

kontrol over dine bekymringer og grublerier?

(Hold en pause på cirka 5 sekunder).
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Notér igen på dit papir eller telefonen, hvor meget du mener, dine 
bekymringer og grublerier er ukontrollerbare (fra 0 til 100).

(Hold en pause på 5-10 sekunder).

Har du nogensinde prøvet at have en triggertanke eller en nega-
tiv tanke i hovedet uden at foretage dig noget med den? Har du 
prøvet ikke at bekymre dig eller gruble som reaktion på tanken? 

Prøv	engang	at	forestille	dig,	at	du	står	på	banegården	og	ven-
ter på et tog. Dit sind er som en travl banegård, og dine tanker og 
følelser er tog, der passerer igennem banegården. Du kan vælge 
at hoppe på et bekymringstog, men du kan også vælge at blive 
stående på perronen og bare observere de tog, der kører til og fra.

Nu skal vi lave en lille øvelse, som består af tre dele.

Lige om lidt vil jeg bede dig om at lukke øjnene, og så skal du 
prøve	 at	 finde	 en	 af	 dine	 triggertanker,	 en	 bekymringstanke	
eller en anden kritisk tanke for dig frem i din bevidsthed. 

Når du har fundet den, skal du begynde at bekymre dig eller 
gruble ud fra den tanke. 

Du skal stille dig selv alle de spørgsmål, som du plejer, og du 
må gerne sige dem højt. For eksempel noget i retning af: “Åh nej, 
hvad nu hvis jeg …?” eller “Åh nej, så kan jeg ikke …” 

Når	der	er	gået	lidt	tid,	vil	jeg	sige	STOP.	Og	når	jeg	siger	stop,	
skal du prøve at stoppe din bekymringsproces ved at stige af 
bekymringstoget igen og bare stå på din mentale banegård og 
observere det, der sker. 

Luk	nu	øjnene,	og	find	en	bekymringstanke	frem.
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Start så bekymringsprocessen – jeg skal nok sige stop, når 
tiden er gået.

(Hold 30 sekunders pause).

STOP!	Prøv	nu	at	stige	af	bekymringstoget	igen.	Forestil	dig,	at	
du står på perronen igen og bare observerer det, der sker. 

Din triggertanke og andre bekymringstanker eller gruble-
rier må gerne være til stede i din bevidsthed, men du skal prøve 
bare at observere de tanker, der dukker op, uden at gøre noget 
med dem. Du skal bare observere dem.

(Hold 30 sekunders pause).

Nu må du gerne stoppe og åbne øjnene. 
Var det muligt for dig at hoppe af bekymringstoget igen og 

bare observere?
Kunne du mærke en forskel i din krop og i dit sind, da du 

hoppede af toget og blot observerede tankerne?
Nu skal vi lave øvelsen igen, men denne gang vil jeg sige 

STOP	to	gange.	Første	gang	jeg	siger	stop,	skal	du	skrue	op	for	
dine bekymringer og grublerier! Det vil sige, at du skal gøre dis-
se tanker endnu større og endnu værre. Og når jeg så siger stop 
for anden gang, skal du hoppe af bekymringstoget og igen bare 
observere det, der sker. 

Luk	nu	øjnene,	og	find	tilbage	til	den	triggertanke,	du	star-
tede med før. 

Sæt så gang i bekymringsprocessen ud fra den tanke – det vil 
sige alle “åh nej”-tankerne fra før.
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(Hold 30 sekunders pause).

STOP!	Nu	skal	du	altså	skrue	op	for	bekymringerne	og	for	grub-
lerierne.	 Gør	 dem	 større.	 Gør	 dem	 værre.	 Tænk,	 hvad	 er	 det	
værste, der kan ske, ud fra disse bekymringstanker? Det samme 
med dine andre spekulationer. Skru op for dem, og gør dem 
større.	Skab	endnu	flere.

(Hold 20 sekunders pause).

Prøv	virkelig	at	skabe	nogle	store	bekymringstanker	og	speku-
lationer.

(Hold 15 sekunders pause).

STOP!	Nu	skal	du	prøve	at	hoppe	af	 toget	 igen.	Stil	dig	endnu	
en gang på perronen, og prøv bare at observere det, du ser. Lad 
toget passere forbi eller lad det holde stille, men uden at hoppe 
på det.

(Hold 30 sekunders pause).

Så er vi færdige, og du må gerne åbne øjnene igen. 
Hvad oplevede du i denne del af øvelsen? Var det muligt at 

skrue op for disse tanker og alligevel kunne hoppe af toget igen?
Mistede du kontrollen over dine bekymringer og grublerier? 

Hvor er disse tanker nu? Er de ude af kontrol? Eller kunne du 
stoppe processen?
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(Hold en pause på cirka 5 sekunder).

Hvor overbevist er du lige nu om, at dine tankeprocesser er 
ukontrollerbare (fra 0 til 100)?

Skriv tallet ned.

(Hold en pause på 5-10 sekunder).

Pointen med denne øvelse er at vise, at vi ikke kan miste kon-
trollen over os selv og vores forstand, ligegyldigt hvor meget 
vi bekymrer os eller spekulerer over situationer. Disse tanker 
behøver altså ikke at overtage styringen.

Alt det her med at skrue op og ned for bekymringerne og 
grublerierne samt stige af og på toget, det er noget, som du gør. 
Det er ikke dine tanker, der styrer – det er dig.

Hvis du har kontrol over, hvorvidt du engagerer dig i bekym-
ringsprocessen, så må det betyde, at du også kan reducere tiden, 
du bruger på disse eller lignende tanker. 

Prøv at øve dig i blot at observere dem. Og prøv at tage en 
beslutning om ikke at stige på bekymringstoget, bare fordi det 
kører ind på perronen. 

Huskeliste                                                             
 

•	 Alkohol kan vise sig at være et større problem end først 
antaget.

•	 Anvendelse	af	alkohol	kan	være	klientens	forsøg	på	at	fjerne	
eller skubbe uønskede tanker væk, og derfor er det vigtigt 
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at undersøge dette aspekt.
•	 Terapeuten kan ikke begynde at anfægte forhold, som klien-

ten ikke selv har indset endnu. 
•	 Hvis en klient er blevet sendt i terapi af en pårørende, skal 

der også være en motivation fra klienten selv til at ville ska-
be forandring. Ellers kan terapeuten ikke hjælpe. 

•	 Find dine argumenter for, hvorfor noget fungerer, og hvor-
for noget andet ikke fungerer, i klientens eget erfarings-
grundlag.

•	 Vær ikke bange for at springe i sagsformuleringen, hvis det 
giver mening i samtalen – så længe du husker at få udfyldt 
hele sagsformuleringen i session 1. 

•	 Det er vigtigt at vise klienten, at bekymringer og grublerier 
ikke kan eksistere uden opmærksomhed. Derfor må de ikke 
fylde i sessionerne. Øvelserne handler derfor altid om ikke 
at lade overtænkningen tage over. 

•	 Spørg altid klienten, hvad der skete med de negative tanker 
under øvelserne. Og spørg også om, hvad det siger om tan-
kerne, at de så hurtigt træder i baggrunden. Og hvad fortæl-
ler det klienten, i forhold til hvilke strategier der fungerer, 
og hvilke der ikke gør.

opsummering                                                       

Steen følte sig presset på sit arbejde, et arbejde, som for ham 
ellers var meningsfyldt, og som han elskede at udføre. Men når 
der forekom udfordringer, der syntes uløselige, begyndte han 
at anvende strategier, der ikke fungerede, som for eksempel at 
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drikke alkohol. Alkoholen løste ikke hans konkrete problem og 
skabte derudover problemer i hans ægteskab.

Fordi han ikke selv havde indset sine egne problemer, blev 
jeg nødt til at omformulere mine spørgsmål og ændre på ræk-
kefølgen i sagsformuleringens spørgsmål. I stedet for først at 
bede om hans egen vurdering – et spørgsmål, der ikke ville have 
givet mening – beder jeg ham om at fortælle, hvorfor hans kone 
havde bedt ham om at begynde i behandling. Det var min ind-
gang til at kunne fortsætte samtalen med ham.

Det er ikke et særsyn, at der for klienter er alkohol indblan-
det. Det skal man derfor som terapeut være opmærksom på. 
Om en person drikker eller ej, er et personligt valg, men hvis 
drikkeriet anvendes som strategi i mangel af bedre, må tera-
peuten vise klienten andre mulige strategier, der både er mere 
virksomme og mindre skadelige.

Ved at vise Steen, at hans strategi forværrede hans situation, 
indvilligede han hurtigt i at afprøve nye strategier – ikke fordi 
jeg sagde, at han skulle, men fordi jeg viste ham, hvorfor hans 
strategi ikke fungerede. Det var altså Steen selv, der tog beslut-
ningen om at gøre tingene anderledes, end han plejede. Hvis 
man én gang har lært at gøre tingene på én måde, kan man også 
lære at gøre dem på en anden. 

Som terapeut kan man opleve, at en klient kan have behov 
for en anden behandling enten før, efter eller sideløbende med 
terapien. Den realisering kommer undertiden først senere i for-
løbet. Lige så snart man bliver bevidst om det aspekt, skal man 
handle på det, da chancerne for klientens bedring øges, når man 
sætter målrettet behandling i gang.
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AT GIVE SLIp pÅ 
TANKEN

Som de fem cases viser, kan terapeuten møde klienter, der alle 
har oplevelsen af stress, men med vidt forskellige fortællinger i 
bagagen. Den metakognitive terapi er et godt udgangspunkt for 
behandling af stress, fordi terapeuten for det første kigger på kli-
entens oplevelse af psykisk mistrivsel, for det andet afdækker og 
anfægter uhensigtsmæssige metakognitioner og for det tredje 
undersøger de hidtil anvendte strategier for derefter at introdu-
cere klienten for nye og straks anvendelige alternativer. Klienten 
skal først og fremmest lære, at det ikke er tankerne, der skaber 
problemet, men responsen på dem. Hjemmearbejdet er en vigtig 
del af forløbet. Terapeuten kan ikke udføre mirakler, og det tera-
peutiske arbejde giver kun resultater, hvis klienten også yder en 
aktiv indsats.

De fem fortællinger viser, at det er afgørende vigtigt at være i 
besiddelse af nogle virksomme strategier i forhold til, hvordan vi 
responderer på vores tanker, og især på de negative tanker. Det 
er derfor en vigtig viden at have, at vi ikke behøver at respondere 
på enhver tanke, der dukker op, med overtænkning. Det er netop 
den overdrevne opmærksomhed på nogle bestemte tankeproces-
ser såsom bekymringer og grublerier, der forhindrer os i at handle. 
For hvordan kan det ellers nå så vidt, at en person ikke får reage-
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ret på sin oplevelse af længerevarende psykisk mistrivsel? Hvad 
er det for eksempel, der gør, at en medarbejder ikke siger op og 
finder et nyt job, når samarbejdet med chefen aldrig vil kunne lyk-
kes, eller at en perfektionist bliver ved med at tjekke sine mails 10 
gange i stedet for 2, når det hverken handler om liv eller død? 

Det er klart, at vi ikke kan komme uden om, at struktureringen 
af samfundet bærer en del af skylden, men valget af adfærd, som 
har ført de fem personer dertil, hvor stress blev et livsvilkår for 
dem, bygger samtidig på nogle styringsmekanismer, som er afgø-
rende for, hvordan de coper med stressoplevelsen. For Jørgen ville 
det ikke give mening at være sygemeldt i 12 måneder for at få tid 
til at slappe af i. Det ville sandsynligvis ikke bringe ham nærmere 
den beslutning, han skulle tage, hvis han blev ved med at være i 
den cirkulære tankegang. At Ditte skulle vende tilbage til arbej-
det og gøre tingene, som hun plejede, var heller ikke en langvarig 
løsning for hende. Hun blev også nødt til at handle anderledes, 
end hun plejede, hvis hun skulle kunne være i sit job uden at blive 
stresset af det, og hvis hun også skulle være i stand til at elimi-
nere sin grad af perfektionisme og tvangspræget adfærd på andre 
områder i sit liv. 

En vedvarende ændring sker via omstrukturering af højere 
styresystemer på det metakognitive plan. Når ændringen sker, 
kan personen selv få indflydelse på egne tankeprocesser samt på 
de strategier, han eller hun anvender. At ændre adfærd uden at 
ændre metakognitive overbevisninger kan ud fra en metakognitiv 
tilgang sammenlignes med at give en person en fisk frem for at 
lære personen at fiske.
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Vi kan ikke kontrollere psyken

I sin nytårstale fra 2018 sagde dronning Margrethe blandt andet: 

Vores land bliver rigere. Men bliver vores liv rigere? 
Mange oplever, at tempoet øges i dagligdagen, også 
mere end alle kan klare. Der er så meget, man skal nå, 
både på arbejdspladsen og i fritiden, måske vi skaber 
nogle af kravene selv. Vi vil jo så gerne have det hele 
med – helst på én gang.68

Og det går undertiden galt, når vi forsøger at leve op til de mange 
krav. Terapeuter oplever ofte, at klienter reagerer voldsomt på det 
faktum, at de responderer psykisk på forskellige forhold eller begi-
venheder. Mange mennesker tror, at de skal forsøge at kontrollere 
psyken. Men det er naturligt at blive ked af det, hvis vi får at vide af 
chefen, at vi har udført en opgave dårligt, eller hvis vores partner 
ikke vil være sammen med os længere, og det er også naturligt, 
at vi reagerer psykisk, hvis vi har for travlt. Psyken gør det, den 
skal. Og når den gør det, skal vi ikke forsøge at kontrollere den. Vi 
kan ikke kontrollere, at vi har tanker. Men vi kan kontrollere, hvor 
meget opmærksomhed vi vil give de tanker. Den tid, vi bruger på 
de negative tanker, vil efterhånden reduceres, hvis de ikke bliver 
tildelt for meget opmærksomhed. Og mindre kontakt til disse 
tanker vil medføre en bedre psykisk trivsel. Bekymringer og grub-
lerier eksisterer kun i kraft af den opmærksomhed, som de får. De 
forsvinder, i samme øjeblik vi flytter fokus eller ser igennem dem. 

68 H.M. Dronningens nytårstale 2018, kongehuset.dk.
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Det sørger psyken selv for. Vi er vant til at høre, at vi skal forholde 
os til og reflektere over vores uønskede tanker, og at vi hele tiden 
skal mærke efter og analysere, hvorfor vi har det, som vi har. Men 
i virkeligheden handler det om at gøre mindre! Ikke på det fysiske 
plan, her handler det netop om at handle. Men det gælder vores 
tankeprocesser. Tanker kommer og går af sig selv, det er deres 
naturlige flow, medmindre vi ikke giver dem lov til det. Når vi så 
ihærdigt prøver på at fjerne eller behandle tanker via alle mulige 
former for overtænkning, er vi faktisk med til at forstyrre psykens 
naturlige helings- og reguleringsmekanismer. 

Det er helt essentielt, at vi som mennesker danner os et over-
blik over, hvad vi kan og ikke kan styre. Første skridt er at reducere 
CAS. Dernæst bliver der plads til at handle på problem 1. Men det 
er ikke op til terapeuten at vurdere, hvilken beslutning der for kli-
enten vil være den rigtige. De fem fortællinger viser netop, hvor-
dan den metakognitive terapeut ikke bevæger sig ind på indholds-
planet og rådgiver om beslutninger. 

egen metakognitiv bevidsthed

Mange klienter, der møder op til terapi på grund af stress, er over-
beviste om, at problemet skal findes i relation til deres arbejde. 
Men bekymringerne og grublerierne er som regel ikke kun afgræn-
set til at handle om arbejdslivet; det handler også om familieliv, 
om venskaber, om ens sociale liv og alle de udfordringer, vi møder 
hver dag. Og de uhensigtsmæssige strategier såsom overtænk-
ning, forsøg på tankeundertrykkelse og undgåelse fungerer lige 
dårligt, hvad de end bliver brugt på. Lige så snart klienterne får 
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nogle nye strategier, der afløser de gamle, har det derfor indvirk-
ning på alle mulige andre områder af deres liv.

For overhovedet at kunne forsøge at ændre på de strategier, 
der ikke fungerer, skal terapeuten sørge for, at klienten indser, at 
hans eller hendes metaantagelser spiller en central rolle i valget 
af strategier. Det vil ikke være uvant for en terapeut at høre en 
klient sige: “Det handler ikke om mig, det handler udelukkende 
om min chef, min arbejdsmængde, mine kollegaer, mine opgaver 
osv.” Det vil sige alt det ydre. Men om aftenen derhjemme tænker 
klienten stadig på chefen, på arbejdet, på kollegaerne. De er der 
stadig, alle problemerne. Og det er netop klientens valg af strate-
gier, der holder liv i den psykiske mistrivsel. 

Målet er at blive ligesom munken i den zenbuddhistiske histo-
rie, der indledte de fem fortællinger. I det øjeblik han sætter den 
unge kvinde på bredden og giver slip på hende, slipper han hende 
også i tankerne. 
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FEEdBACK pÅ 
TErApEuTENS 
METAKOGNITIVE 
ArBEJdE 

Den sidste del af bogen er et skema, som giver terapeuten mulig-
hed for at evaluere sit eget arbejde efter en session, eller som kan 
bruges til at give feedback til andre terapeuter i forbindelse med 
for eksempel supervision eller sparring. 

(fortsætter næste side)
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Feedback på terapeutens metakognitive arbejde

Kommentarer:                                                                                                       

Linda Burlan Sørensen, 2015
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Øvelses- og eksempeloversigt

øVELSES- OG 
EKSEMpELOVErSIGT

I oversigten kan du se, hvor i bogen du finder en detaljeret beskri-
velse af de forskellige øvelser og klassiske metakognitive eksempler.

70.000 TANker hVer DAg69

Eksemplet bruges for at vise klienten, hvordan han eller hun hver 
dag er detached mindful uden nødvendigvis at være klar over det. 

Kapitel 2: afsnittet om detached mindfulness (DM)
Kapitel 5: Birgitte, session 2
Kapitel 6: Tine, session 1 

ADfÆrDSøVeLSe i forhoLD TiL BekyMriNger70

Øvelsen bruges til de klienter, der har den positive metakognition 
og tror, at de kan forberede sig på fremtiden ved at bekymre sig 
om det. 

Kapitel 8: Ditte, session 3-5

69 Wells, 2009, kap. 5; Fisher; Wells (red.), 2016, s. 305-307; Burlan Sørensen, 
2018, s. 100-101.
70 Inspireret af Wells, 2009, s. 118-119.
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ASSoCiATioNSøVeLSeN71

Denne øvelse bruges til at vise klienten, at det har følelsesmæssige 
konsekvenser at give nogle ord mere opmærksomhed end andre.

Kapitel 5: Birgitte, session 2
Kapitel 6: Tine, session 3 

ASSoCiATioNSøVeLSeN,72 LyDfiL
Denne øvelse bruges til at vise klienten, at det har følelsesmæs-
sige konsekvenser at give nogle ord mere opmærksomhed end 
andre. Lydfilen træner klienten i at nøjes med at observere sine 
tanker i stedet for at blive fanget i tankeprocessen. 

Kapitel 6: Tine, Terapeutens redskabskasse

BekyMriNgSBuTikkeN73

Øvelsen hjælper klienten med at henvise bekymringer i stedet 
for at afvise dem. Klienten får en oplevelse af at have indflydelse 
på, hvor han eller hun retter sin opmærksomhed hen. Det er en 
øvelse, der kan bruges i forbindelse med overtænkning og i for-
bindelse med tankeundertrykkelse.

Kapitel 5: Birgitte, session 2 
Kapitel 7: Jørgen, session 1 

71 Inspireret af Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015; Wells, 
2009, s. 81-82.
72 Baseret på Wells, 2009, s. 81-82; se også Burlan Sørensen, 2018, kap. 7.
73 Wells, 2009, s. 107-108; Burlan Sørensen, 2018, s. 78-79.
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BoLDe uNDer VAND-øVeLSeN
Øvelsen viser klienten, hvorfor tankeundertrykkelse ikke funge-
rer som strategi, og at man ikke kan holde kontakt til en tanke og 
samtidig komme væk fra den. 

Kapitel 9: Steen, session 1 

DeN LySerøDe eLefANT74 
Denne øvelse bruges til klienter, der benytter sig af tankeunder-
trykkelse som strategi. Øvelsen viser klienten, hvorfor strategien 
ikke fungerer. 

Kapitel 9: Steen, session 1 

eT Tog Af TANker75

Eksemplet skal vise klienten, at det er muligt at forholde sig pas-
sivt til sine tanker.

Kapitel 7: Jørgen, session 3 

iNDre og yDre SToPSigNALer76

En øvelse, der skal hjælpe klienten med at identificere indre stop-
signaler og i stedet opstille nogle ydre stopsignaler, der dæmper 
tvangspræget adfærd. 

Kapitel 8: Ditte, boostersessioner

74 Inspireret af Wells, 2009, s. 83, 104; se også Sørensen 2018, s. 108-111.
75 Inspireret af Wells, 2009, s. 84; se også Burlan Sørensen, 2018, s. 79-80.
76 Wells, 2009, kap. 8.
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kig Dig oMkriNg-øVeLSeN77

Øvelsen bruges til at træne øget bevidsthed om indre og ydre 
fokus samt oplevelsen af egen kontrol over opmærksomheden. 

Kapitel 5: Birgitte, session 1
Kapitel 7: Jørgen, session 1 

kig igeNNeM TekST-øVeLSeN78

Denne øvelse kan bruges på to måder. Den ene måde er som 
detached mindfulness, hvor klienten lærer ikke at kæmpe mod sin 
triggertanke, men blot registrerer den. Den anden måde er som 
opmærksomhedstræning, hvor man lærer at zoome ind og ud på 
sin triggertanke eller en anden negativ tanke.

Kapitel 7: Jørgen, session 4-5

kLeMMeøVeLSeN79

Øvelsen bruges sammen med klienter, der har en vedvarende til-
stand af for eksempel smerter eller svære livsforhold. Den hjælper 
klienten til at vende sin opmærksomhed væk fra den kroniske til-
stand og dermed reducere den psykiske mistrivsel.

Kapitel 5: Birgitte, session 3 

77 Inspireret af Wells, 2009, s. 56-70; Wells, 1997, s. 273-274.
78 Inspireret af Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015.
79 Wells, Masterclassuddannelsen, Manchester, 2014-2015.
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oPMÆrkSoMheDSøVeLSeN,80 LyDfiL
Øvelsen hjælper klienten med at lære at flytte fokus og at styre sin 
opmærksomhed. 

Kapitel 5: Birgitte, Terapeutens redskabskasse 

oPTAgeLSe Af CAS-TANker81

En detached mindfulness-øvelse, der skal hjælpe klienten med at 
forholde sig passivt til sine CAS-tanker. 

Kapitel 6: Tine, boostersessioner 

ProBLeM 1 og 2-øVeLSeN,82 LyDfiL
Øvelsen bruges til at vise klienten, hvor meget hans eller hendes 
bekymringer og grublerier om et givent problem fylder.

Kapitel 7: Jørgen, Terapeutens redskabskasse

Skru oP og SToP,83 LyDfiL
Pointen med denne øvelse er at vise klienten, at vi ikke kan miste 
kontrollen over os selv og vores forstand, ligegyldigt hvor meget 
vi bekymrer os. 

Kapitel 9: Steen, Terapeutens redskabskasse

80 Baseret på Wells, 2009, s. 56-70; se også Burlan Sørensen, 2018, s. 137-138.
81 Wells, 2009, s. 84-85, samt Wells, 1997, s. 250-252.
82 Burlan Sørensen, 2018, s. 43-47.
83 Inspireret af Wells, 2009, s. 109-110; Wells, 1997, s. 228; Burlan Sørensen, 
2018, s. 80.
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SårMeTAforeN84

Eksemplet bruges for at illustrere for klienten, hvad der sker, når 
man bliver ved med at være i sine grublerier og bekymringer. 

Kapitel 8: Ditte, session 1 

TANkefuSioNSøVeLSeN,85 LyDfiL
Øvelsen bruges til at træne klienten i selv at spotte tankefusioner.

Kapitel 8: Ditte, Terapeutens redskabskasse 

TigerøVeLSeN86

Denne øvelse hjælper klienten med at adskille tankerne fra perso-
nen, så klienten forstår, at tanker og billeder er skabt af hjernen. 

Kapitel 6: Tine, session 2 

TrygheDSSigNALer87

Øvelsen bruges til de klienter, som benytter sig af trusselsmoni-
torering som strategi. Gennem øvelsen får klienten et mere velaf-
balanceret forhold til virkeligheden og det, klienten tidligere har 
opfattet som en potentiel trussel. 

Kapitel 5: Birgitte, session 4 

84 Wells, 2009, s. 138; se også Burlan Sørensen, 2018, s. 199-201.
85 Inspireret af Wells, 2009, kap. 8; se også Wells, 1997, s. 250-255.
86 Wells, 2009, s. 82; Burlan Sørensen, 2018, s. 201-204.
87 Inspireret af Wells, 2009, s. 146-150. 
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Kapitel 1 – Hvad er stress? 

ÆBLeøVeLSeN88

Øvelsen bruges til de klienter, der benytter sig af tankeundertryk-
kelse som strategi. 

Kapitel 6: Tine, session 1 

88 RFT & ACT Copenhagen, Niklas Törneke, slides, 2017. 





When we depress, we believe we are 
the victims of a feeling over which 

we have no control.

William Glasser
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Tak

TAK

En kæmpe tak til mine læsere, der har givet mig lysten til at skri-
ve denne bog. Tak til alle de skønne mennesker, som jeg dagligt 
møder, hvad enten de er familie, venner, bekendte, kollegaer, kur-
sister, klienter eller samarbejdspartnere. 
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FRA BOGENS BAGSIDE

Stress er blevet et livsvilkår for alt for mange mennesker i dag. 
Hidtil har behandlingen af stress mest fokuseret på adfærdsæn-
dringer og på at tale om og lægge mærke til enhver tanke, følelse 
og fornemmelse. Men ifølge den metakognitive teori er det net-
op det overdrevne selvfokus, der skaber problemet. De mange 
bekymringer og grublerier er ikke blot et symptom på stress, de er 
årsagen til stress, og de forhindrer den stressramte i at skabe reel 
forandring. Den virkelige ændring sker først, når vi beskæftiger os 
med strategierne bag adfærden, og ikke hvad, men hvordan den 
stressramte tænker. 

Stressbehandling med metakognitiv terapi giver terapeuter, 
behandlere og andre, der arbejder med stressbehandling, en ind-
føring i den metakognitive teori og viser, hvordan terapiformen 
kan bruges effektivt over for stressramte. Bogen består af konkre-
te eksempler på, hvordan et metakognitivt terapeutisk forløb kan 
tilrettelægges. Læseren bliver inviteret med ind i terapilokalet og 
lærer, hvordan metodens øvelser bruges, hvad behandleren skal 
huske undervejs i forløbet, og hvilke spørgsmål det er vigtigt at 
stille klienten.

Den metakognitive terapi er en del af den tredje bølge af kogni-
tive terapier, som hidtil har vist lovende resultater for klienter med 
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angst, PTSD, OCD og depression. Også for stressramte kan tera-
piformen være nyttig. Klienten skal først og fremmest lære, at det 
ikke er tankerne, der skaber problemet, men derimod responsen 
på dem. Med metakognitiv terapi kan terapeuten eller behandle-
ren give klienten nogle nye og mere effektive strategier. De man-
ge bekymringstimer og grublerier skal reduceres, så klienten kan 
fokusere på det reelle problem – og handle på det. 
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