MODUL 1: VELKOMMEN TIL RESTDEP

Hei og velkommen til programmet “Mestring av restsymptomer etter depresjon”, med
kortnavnet RestDep.
RestDep handler om å mestre kognitive restsymptomer som mange opplever etter de er
ferdig behandlet for depresjon. I programmet vil du lære om hva kognitive restsymptomer
er. Du vil også lære om nyttige strategier og verktøy for å mestre kognitive restsymptomer i
hverdagen.
Vi som har utviklet dette programmet har jobbet med behandling av depresjon og kognitive
vansker i mange år. Erfaringene våre viser at kognitive restsymptomer får liten plass i dagens
depresjonsbehandling. Mange personer som har mottatt depresjonsbehandling har fortalt
oss hvordan de var lite forberedt på de kognitive restsymptomene etter behandlingen. Disse
erfaringene, i tillegg til forskning på kognitive vansker etter depresjon, er grunnen til at vi har
utviklet dette programmet.
Les mer om gruppen som har utviklet programmet her: www.restdep.no
Vi håper du er klar for å lære mer om restsymptomer etter depresjon -og klar for å starte!

Hva er kognitive restsymptomer?
Kognisjon er en annet ord for tenkning. Definisjonen vi psykologer ofte bruker er: «Kognisjon
viser til prosesser som foregår i hjernen som å tenke, å rette oppmerksomhet mot noe i
omgivelsene, å huske, å løse problemer, å ta valg, språk og kommunikasjon.»

Kognitive funksjoner er viktig for å fungere slik du ønsker i hverdagen.

Kognitive funksjoner er viktig for å fungere godt i hverdagen. Det gjelder når vi er på jobb, er
hjemme eller er sammen med andre. For eksempel bruker vi våre kognitive funksjoner når vi
skal:
 Huske beskjeder fra en kollega
 Følge med i en samtale med venner
 Huske det vi leser
 Planlegge og gjennomføre oppgaver
Våre kognitive funksjoner bruker vi ofte uten å legge merke til det. Men når vi får en negativ
forandring i våre kognitive funksjoner- da kan vi bli frustrerte, motløse og bekymret. I
programmet RestDep vil du lære å forstå og mestre endringer i kognitive funksjoner etter
depresjon. Og du er i gang - det er bra!
Kognitive restsymptomer etter depresjon
Kognitive vansker er et av kjennetegnene ved depresjon. Når du har lest eller hørt om
depresjon har du kanskje lært at redusert konsentrasjon er et vanlig tegn på depresjon? Det
de færreste vet, er at det også er vanlig å ha kognitive vansker etter at stemningsleiet “er
lettet”
Fakta: I alt 40 % av dem som har hatt en alvorlig depresjon har kognitive
restsymptomer etter at depresjonen er ferdigbehandlet.

Erfaringer fra hverdagslivet
Å ha kognitive vansker er en belastning i seg selv. Kognitive vansker etter depresjon er ekstra
tungt når både en selv og omgivelsene har en forventning om at man skal fungere som før
depresjonen.
Mange kan synes det er nyttig å høre andres beskrivelse av kognitive vansker. Derfor har vi
intervjuet personer som har vært deprimert, men som nå er ferdigbehandlet. Erfaringer fra

disse intervjuene har vi med i RestDep programmet for at du skal få innblikk i hvordan andre
har opplevd disse vanskene.
“Jeg merker det i forhold til barna, når jeg skal følge dem opp på skolen. Før var jeg alltid den
som hadde orden på regntøy. Alt var på stell da. Nå er det mer sånn at jeg kan glemme å lese
timeplanen og ukeplanen. Og når jeg ikke henger med får de ikke med seg utstyret de
trenger når de skal på noen aktiviteter.” Arbeidssøker
“Nå er det blitt sånn at når jeg bare skal samarbeide med to kollegaer, så klarer jeg bare ikke
å få med meg hva de sier. Det går i ball rett og slett.” Lærer
“Det er akkurat som at hjernen min er helt sløv.” Revisor
“Så glemmer jeg hele tiden. Så får jeg en stressende hverdag. Jeg begynner jo å stresse fordi
jeg glemmer. Det er kanskje der jeg merker det aller best.” Rådgiver
“Jeg har alltid vært en som tar ting lett. Både sosial, studier og på jobb. Tar ting på strak
arm. Når jeg blir spurt om å komme på jobb fordi noen er syk, da blir det veldig kaotisk for
meg. Jeg må ha det forutsigbart.” Student.
“Når du leser en bok og føler du virkelig er inni teksten. Handlingen går inn på deg
følelsesmessig og intellektuelt. Det sliter jeg med. Jeg må virkelig konsentrere meg for å få
det til.” Student

Vanskeligere å bruke ressurser
Vår erfaring er at mange som forteller om at de opplever kognitive vansker gjør det bra på
prøver som tester kognitive funksjoner som oppmerksomhet, hukommelse og
problemløsning. Samtidig har disse en opplevelse av at de har kognitive vansker i dagliglivet.
Dette kan bero på at selv om de har god kognitiv funksjon i undersøkelsesøyeblikket så har
de vansker med å dra nytte av disse i hverdagen.

Kognitive restsymptomer: en skjult vanske
Kognitive vansker etter depresjon er en skjult
vanske som ikke alltid er lett å oppdage for deg
selv eller de rundt deg. Det er heller ikke lett å
sette ord på endringene som har skjedd og hva
som ikke fungerer som før. Derfor kaller vi
kognitive restsymptomer en skjult vanske.
For mange innebærer dette at de går i lang tid
uten helt å kunne sette fingeren på hva som er
galt eller hva som har forandret seg. Tanker om
at man ikke strekker til, holder på å bli dement,
er dum eller har fått en hjerneskade er ikke
uvanlig. I dette programmet vil du lære om

denne skjulte vansken. Og du vil lære teknikker for å håndtere kognitive restsymptomer i
hverdagen.

Typiske vansker: kjenner du deg igjen?
Hvilke kognitive problemer man opplever etter en depresjon varierer.
Ofte inkluderer det vansker med å:
 huske å gjøre det du hadde planlagt
 skille mellom informasjon som er viktig og ikke viktig
 fokusere på informasjonen som er viktig for å løse en oppgave
 konsentrere deg uten å bli distrahert av det som skjer i omgivelsene
 konsentrere deg uten å bli distrahert av egne tanker
 prøve igjen når noe blir feil første gang du prøver
 løse problemer på en systematisk måte
 tenke fleksibelt, som å kunne «skifte fokus» når det er nødvendig
 stoppe grubling
Dette er eksempler på kognitive vansker vi vil arbeide med fremover.
Alle kan ha nytte av øvelsene i RestDep
Mestringsprogrammet RestDep er utviklet for personer som har vært deprimerte. Likevel vil
du nok oppdage at tipsene og øvelsene i RestDep kan de fleste mennesker ha nytte av,
uansett om de har vært deprimerte eller ikke. For eksempel vil de fleste studenter ha nytte
av å bruke hukommelsesstrategier. Det å bruke problemløsningsstrategier er også noe
mange vil finne nyttig.

Hvordan jobber jeg med RestDep?
Treningsprogrammet RestDep består av 10 moduler. Programmet varer i 5 uker. Du starter
opp med Modul 1 en torsdag, og så får du Modul 2 mandagen etter, Modul 3 torsdagen
etter det - og så videre. Så det betyr altså at du i de neste 5 ukene vil få en ny modul hver
torsdag og mandag.
RestDep består av følgende moduler
Modul 1: Velkommen til RestDep
Modul 2: Oppmerksomhet og oppmerksomhetstrening
Modul 3: Oppmerksomhet i dagliglivet
Modul 4: Grubling
Modul 5: Hukommelse i dagliglivet
Modul 6: Hukommelsestrening
Modul 7: Styringsfunksjoner i dagliglivet
Modul 8: Trene på å løse problemer
Modul 9: Å være med andre
Modul 10: Planlegge fremtiden

Sett av en halvtime daglig
Innholdet i mestringsprogrammet består av tekster, video og øvelser. Vi anbefaler at du
setter av rundt 30 minutter daglig til å arbeide med RestDep. Dette for å få tid til å lære deg
nye og nyttige metoder for å mestre restsymptomer etter depresjon. Erfaringene våre fra
lignende programmer via internett viser at jo mer du arbeider med programmet jo bedre
effekt har du.
Dersom du allerede nå vet at du av praktiske eller andre årsaker ikke kan jobbe med
programmet de neste 5 ukene, anbefaler vi deg å drøfte dette med din veileder i neste
telefonsamtale.

Din veileder
Du har en veileder som du har snakket med allerede. Alle veiledere i RestDep er enten
psykologer eller psykologistudenter under veiledning av psykologspesialist. Veilederen sin
rolle de neste 5 ukene er å støtte deg og hjelpe deg i arbeidet med mestringsprogrammet.
Veilederen og du skal ha ukentlig kontakt. Denne kontakten har vist seg å være positiv for
effekten av programmet – så det er viktig at du setter av tid til din veileder.
Og husk: ingen spørsmål er for små eller for dumme!
Første telefonveiledning har dere allerede avtalt. For mange er det nyttig å notere ned
spørsmål i forkant av telefonsamtalen. Da vet du at du får drøftet det som er viktigst for
deg!
Dersom det er noe du lurer på allerede nå, kan du sende veilederen din en SMS for å avtale
en telefonsamtale i løpet av de nærmeste dagene.

Veilederen din er tilgjengelig for deg per telefon i de neste 5 ukene. Etter disse 5 ukene har
du fortsatt tilgang til programmet, men du vil ikke ha fortsatt tilgang til veiledning. Vi
anbefaler deg derfor å benytte tiden med veilederen din på en god måte. Dette er en av
grunnene til at vi anbefaler deg å vurdere allerede nå om du har tid og anledning til å jobbe
med RestDep i de neste 5 ukene. Snakk gjerne med veilederen din om det i den første
samtalen.

Ettersom RestDep er et tilbud for dem som ikke lenger er deprimert, er
depresjonsbehandling ikke en del av programmet. Dersom du skulle oppleve å bli deprimert
i den perioden du du arbeider med programmet må du ta kontakt med fastlege, legevakt
eller terapeut i spesialisthelsetjenesten. Du vil få informasjon og hjelp av din veileder til å
finne rette hjelpeinstanser om du skulle bli deprimert eller erfarer redusert livslyst i
perioden du arbeider med programmet.

Å bruke modulene
Hver mandag og torsdag får du en ny modul. Når du får en ny modul så anbefaler vi at du
starter med å lese raskt gjennom hele modulen. Etterpå går du tilbake og fordyper deg i det
som er viktig for deg. Noen ganger vil det være mye du kjenner deg igjen i og andre ganger
vil det være mindre du kjenner deg igjen i. Ha gjerne en notatblokk til å skrive ned de
punktene som er viktige for deg.
Når du i arbeid med RestDep opplever vansker med å konsentrere deg, så ta en liten pause
på 5 minutter - og kom tilbake til programmet. Vi vet det kan være krevende å lese og ta inn
nytt stoff, så sett av en fast tid til å jobbe med programmet på en tid av dagen du har mest
overskudd og hvor du får sittet i fred. Når er det tidspunktet for deg? Legg det inn i
kalenderen for å sikre deg at dette blir din tid for å jobbe med de kognitive vanskene.

Øvelser
I innholdslisten til hver modul vil du se hvilke sider som har øvelser. Disse er
merket med et lite ikon. Når du har fullført en øvelse vil ikonet bli grønt. Hvis
du ikke har fullført en øvelse vil ikonet være rødt. Ikonet vil være grått, når du
ikke har vært innom siden der øvelsen ligger.
Vi vet at noen oppgaver kan oppleves som mindre relevant for deg eller du kan
ha vansker med å forstå spørsmålene. I de tilfellene kan du skrive inn hva du
ikke forstår eller hvorfor dette ikke er relevant. I telefonsamtalen med din
veileder, kan dere diskutere disse øvelsene i detalj.

Min plan
I løpet av RestDep vil du få presentert forskjellige øvelser, tips og gode råd du kan bruke i
ditt hverdagsliv for å mestre restsymptomer. Eksempler på gode råd kan være å bruke
dagbok, kalender eller øyekontakt under samtaler. Dette kommer vi tilbake til.
De øvelsene, tipsene og rådene du finner hjelpsomme skriver du inn i “Min plan”. Min plan
er en personlig side du samler gode råd og øvelser. Du bruker Min plan aktivt gjennom hele
perioden. Det du fører inn i Min plan, vil bli drøftet med din veileder under de ukentlige
telefonsamtalene.

Spørreskjema
Ukentlig vil du svare på noen spørreskjema som måler grubling, symptomer og kognisjon.
Resultatet fra disse spørreskjemaene bruker vi til å forstå hvordan du har det før, underveis
og etter treningsprogrammet. Vi vil også samle alle spørreskjema fra alle deltakerne og
presentere disse anonymt i forskningsartikler.
Tid og motivasjon
Jo mer tid du bruker på treningsprogrammet, desto større effekt vil du oppleve. Øvelsene er
det som gir effekten, så vi anbefaler deg å bruke god tid på disse.
Det at du har logget deg på nå tyder på at du er villig til å gi RestDep en sjanse. Det kan
innimellom være vanskelig å motivere seg for å følge opp hele mestringsprogrammet. Det er
viktig å ikke gi opp underveis, men å fullføre RestDep. Husk å snakke med veilederen din om
tid og motivasjon til å arbeide med programmet.

Din historie
Kanskje har du gjort deg opp noen tanker om hva du sliter med? Det er ikke uvanlig å få
negative tanker når man sliter med kognitive restsymptomer. Den beste måten å få satt
negative tanker i fokus på, er å skrive dem ned når de dukker opp, og da helst så presist som
mulig, gjerne ord for ord. Dersom disse tankene har form av indre forestillingsbilder, kan du
beskrive dem mest mulig detaljert slik du ser situasjonen med ditt indre øye.

Å formulere tanker skriftlig er en fremgangsmåte som er til hjelp for
mange. Noen synes at det er tungt å gjøre dette på egen hånd, men
makter å gjennomføre det likevel hvis de får bistand av andre.
Velger en å la være å skrive ned tankene, kan en uansett benytte seg av prinsippene i
fremgangsmåten. Det viktigste er at en finner en måte å gå frem på som en selv tror kan
fungere i arbeidet med reststymptomer.

Hvorfor er det nyttig å skrive ned tankene?
Ved å skrive dem ned vil du bli oppmerksom på dem og få økt distanse til dem. De står der
på papiret, svart på hvitt, og det blir lettere å vurdere dem mer nøytralt. De er ikke lenger
«inne i hodet», og mister noe av sin umiddelbare troverdighet. Det vil i sin tur gi deg bedre
mulighet til å vurdere tankene kritisk og til å besvare dem så snart de dukker opp i ulike
situasjoner. Det er dessuten ofte lettere å se gjennom slike notater senere, når du kanskje
har fått et annet perspektiv på dine restsymptomer og din egen fungering i hverdagen.
Det du skriver ned vil bli et verdifullt bidrag til arbeidet med restsymptomer
og vanskelige tanker. Du får et bedre innblikk i hvilke spesielle tanker som
påvirker din deg negativt, og det kan danne utgangspunkt for konstruktive
ideer om hva du kan gjøre.
Det å skrive ned tanker er først og fremst en hjelp i begynnelsen, slik støttehjul er til hjelp
når et barn skal lære å sykle. Etter en del trening blir kontrollen over negative tanker en
vane. Du trener opp hjernen til å legge merke til og gjenkjenne tankene noen tidels sekunder
etter at de opptrer. Dermed skaffer du deg selv rom til å forholde deg til tankene på en

konstruktiv måte, enten det er ved å teste dem ut, finne alternativer eller rett og slett bare
ignorere dem og rette oppmerksomheten mot mulighetene i situasjonen.
Siden det å skrive er nyttig vil vi i flere moduler vil vi be deg om å beskrive din historie. Du
skriver inn hvilke problemer du har opplevd og tanker du har vedrørende problemet.
Informer dine nærmeste!
Sist, men ikke minst, anbefaler vi deg å informere et familiemedlem eller en venn om at du
nå skal i gang med mestringsprogrammet. Kanskje vedkommende vil lese noe om kognitive
restsymptomer? Eller hjelper deg med å komme i gang med de praktiske øvelsene? Vis
gjerne din venn eller familiemedlem vår hjemmeside: http://www.restdep.no/
Det krever innsats å holde på med kognitiv trening som dette, så det er en fordel med støtte
fra noen som vet hva du jobber med!

