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Vi trener på å legge merke til, akseptere, tenke over, 
bruke og uttrykke følelser 

Er dette en terapiform som kan tilpasses alle typer 
psykiske lidelser?

Ja, og hvis vi tar vekk hets’en kan vi benytte oss av alle 
de metodene vi kjenner til for å integrere og regulere 
menneskers affekter og følelser

Affektbevisst hjelp og behandling
Andreas Aamodt J 2008



Et følt liv er et levd liv!

Affektbevissthet 
n Affektsystemet er vårt viktigste signal- og 

motivasjonsystem (i tillegg til smerte og driftssystemene)                      
n Affektene forteller oss hvordan vi har det,     

og hvordan tar det
n Affekter er kilden til det meste som føles godt,       

og til det som føles vondt
n Det er stadig økende belegg for at manglende 

integrering og regulering av affekter er en 
kilde til de fleste psykiske lidelser

n Vi må forsøke å forstå og mestre følelser!
n Vi må forsøke å løse problemer, og tilfredsstille 

behov for TAKAVA GUM



Affektenes betydning for 
psykisk helse og behandling av psykiske lidelser
Affekter, følelser og emosjoner brukes ofte om hverandre. I noen tradisjoner kaller vi de kroppslige aspektene av følelsene for 
affekter. Når vi setter ord på disse og bruker følelsesord kaller vi dem følelser. Emosjoner brukes ofte om mer sammensatte 
følelsesreaksjoner som for eksempel stress, fiendtlighet, tross, takknemlighet, ærefrykt og forskjellige former for kjærlighet. 

Det er for tiden mye fokus på affekter og følelser i fagområder som filosofi, samfunnsfag, psykologi, medisin og biologi. Det er i 
løpet av de siste tiårene fremkommet mye vitenskapelig belegg som viser at en god evne til å forstå og håndtere følelser har 
stor betydning for menneskers psykiske helse og fungering i verden (Covey, 1989; Tomkins, 1995; Goleman, 1995 & 2004, 
Karterud & Monsen, 1997; Seligman, 2003; Wilber, 2004; Grelland, 2005; Næss, 2005; Berge, 2007; Gross, 2007; Kelly, 2009; 
Aamodt, 2010 & 2011; Binder & Hjeltnes, 2013). Det er stadig flere som forklarer hvorfor og hvordan følelsene er viktige for alle 
mennesker i alle situasjoner, og at følelser, tanker og handlinger i stor grad påvirker hverandre.  

Affekter består av genetisk preprogrammerte biologiske reaksjoner som blant annet aktiverer psykofysiologiske prosesser, 
subjektive opplevelser og forskjellige former for motorisk aktivitet og uttrykk (LeDoux, 1999; Damasio, 2003; Gross, 2007). 
Psykologiske studier har vist at affekter aktiveres automatisk av forskjellige stimuli (LeDoux, 1999), og selv om de alltid setter i 
gang kroppslige prosesser kan de likevel forbli ubevisste og dårlig uttrykt (Stolorow, 2005). Teori og forskning gir god grunn til å 
anta at affekter fungerer som menneskenes viktigste signal- og motivasjonssystem (Tomkins, 1995; Kelly, 2009). Det er mange 
holdepunkter for at affekter i stor grad styrer vår oppmerksomhet, og at det særlig er affekter som får opplevelser til å bety noe 
for oss. Affekter er dessuten sentrale i alle gode og vonde opplevelser (Nathanson, 1992). 

Det fremkommer i tråd med dette stadig mer erfaring, teori og forskning som peker på at problemer med å oppleve, håndtere 
og uttrykke affekter har stor betydning for de aller fleste former for psykiske helseproblemer som stress, samlivsproblematikk, 
psykosomatiske plager, psykiske lidelser, personlighetsforstyrrelser, adferdsforstyrrelser og rusmisbrukslidelser (Basch, 1988 & 
1999; Nathanson, 1992 & 1994; Linehan, 1993; Karterud, Urnes & Pedersen, 2001; Monsen & Monsen, 1999; Monsen, K., 
2002; Stolorow, Atwood & Orange, 2002; McCullough, Kuhn, Andrews, Kaplan, Wolf & Hurley, 2003; Schore; 2003; Bateman & 
Fonagy, 2004; Aamodt, 2005a; Catherall, 2007; Solbakken, 2011; Maduro, 2013). Dette tyder på at det er viktig å forstå og 
håndtere følelser for å løse psykiske problemer, og for å tilfredsstille ønsker og behov.

I takt med at følelsenes betydning for psykisk helse er blitt tydeligere har det naturlig nok vært et økende fokus på følelser i 
behandlingsmodeller for psykiske lidelser (Binder, Hjeltnes & Schanche; 2013). Dette gjelder blant annet for; psykoanalytisk 
terapi (Stolorow et al., 2002), psykodynamisk og humanistisk terapi (Binder, Høstmark Nielsen, Hjeltnes, Schanche & 
Holgersen, 2013), Kognitiv terapi (Hoffart & Langkaas, 2013), Mentaliseringsbasert terapi (Karterud, 2013), Dialektisk 
adferdsterapi (Linehan, 1993), Mindfulnessbasert terapi (Germer, Siegel & Fulton, 2005), Skjematerapi (Young, Klosko & 
Weishaar, 2003), Traumeterapi (Bath, 2009) og Affektbevissthetsterapi (Monsen & Monsen, 1999; Monsen & Solbakken, 2013). 
I mange familie- og barneterapeutiske modeller er det likeså et betydelig fokus på følelser (Kelly, 2012; Svendsen & Jacobsen, 
2013), og ledende fagfolk argumenterer for at medikamentell behandling av psykiske lidelser først og fremst påvirker følelsene 
til pasientene (Nathanson, 1996). Det å hjelpe mennesker med psykiske lidelser til å håndtere følelser har altså blitt helt 
sentralt innen de fleste anerkjente behandlingsmodeller.                       

NB: Dette lysbildet er for spesielt 
interesserte og referanselisten er 
på de siste lysbildene i serien



Vonde liv
n Vonde liv er ofte et resultat av                             

en eller annen kombinasjon av:
	 1. Følsomhet og biologi (sårbarhet)
	 2. Plager, problemer og utfordringer
	 3. Lite god oppmerksomhet, omsorg og 

forståelse for følelser, ønsker og behov
n Følelsene er et sanse- og motivasjonsystem       

som tvinger oss til å forholde oss til det vi opplever
n Vonde og vanskelige følelser har behov for god 

oppmerksomhet, omsorg og forståelse for at vi  
skal kunne håndtere og mestre dem godt

n Jo mer vi går på akkord med våre ønsker og behov, 
jo flere vonde følelser, symptomer og plager får vi 



Professor Dr. Bruce Perry:
Uten trygge affektregulerende relasjoner 

kan påkjenninger føre til traumer og psykiske lidelser



Dr. Dr. Robert Stolorow. 
Intersubjektiv systemteori og psykoanalyse: Påkjenninger kan 
bli traumatiske og lede til en rekke former for psykiske og 
fysiske lidelser hvis personen opplever lite oppmerksomhet, 
omsorg og forståelse for følelsene som er aktivert



Komplekse traumer 
kan føre til mye vondt 

«Helst ønsker vi å være elsket, 
i mangel derpå beundret,
i mangel derpå fryktet,
i mangel derpå avskydd og foraktet.
Sjelen gyser tilbake for det tomme rom,
og ønsker kontakt for enhver pris»
                   Fra romanen Dr. Glas av Hjalmar Söderberg

Vi mennesker har noen fundamentale behov 
som vi må forsøke å dekke uansett 
omstendigheter og konsekvenser

Selvutviklingen kan forstyrres slik at vi ender opp 
med et veldig dårlig forhold til andre og oss selv



Et klinisk eksempel

Svært alvorlige og langvarige psykiske 
lidelser og adferdsforstyrrelser (1:42)



Oppmerksomhet, 
omsorg og forståelse
	 ”Hemmeligheten i all hjelpekunst er å 

møte den andre der han eller hun er, og 
begynne der”
	 	 	 	 	   Søren Kierkegaard

	 ”Min eneste glede er at andre ikke ser 
hvor trist jeg er” sa han en stund før han døde

	 Vi må forsøke å identifisere og forholde 
oss konstruktivt til menneskers følelser, 
ønsker og behov



Hvilke behov har vi egentlig? Se neste plansje!

En god behovsteori er viktig for å forstå hva mennesker trenger for å ha det bra, og for å leve gode og meningsfulle liv. En 
god behovsteori kan forklare hvorfor mange mennesker ikke har det bra, og hva som kan gjøres for at de skal få det bedre.     
Hva trenger vi, og hva er det som får oss til å tenke og gjøre det vi gjør?

Behov er noe som er nødvendig for at organismer skal kunne leve sunne og friske liv. Mangel på tilfredsstillelse av 
grunnleggende behov vil føre til negative konsekvenser som går ut over organismens helsetilstand. Frustrerte behov kan føre 
til dårlig fungering, dårlig helse, sykdom eller død. Kjernen i mange fysiske og psykiske lidelser er at grunnleggende 
psykologiske behov har blitt så frustrerte at det har ført til følelsesmessig stress. 

Når grunnleggende behov frustreres vil det oppstå vonde følelser som kan gi opphav til en lang rekke plager og symptomer. 
Følelsene gjør oss oppmerksomme på våre behov, og de motiverer oss til å tenke og handle for å tilfredsstille dem. 
Følelsene får oss til å oppleve noe som viktig og presserende (Tomkins, 1995). Følelsene er å forstå som et særdeles viktig 
signal- og motivasjonssystem som så å si tvinger oss til å forholde oss til våre psykiske behov. Vi kan oppsummere dette ved 
å si at jo mer vi går på akkord med våre grunnleggende behov, jo flere vonde følelser, plager og symptomer får vi.

Å forstå og håndtere menneskelige behov er en stor utfordring innen filosofi, psykologi og samfunnsvitenskap. Menneskelige 
behov kan tilfredsstilles på mange forskjellige måter. Dette har store implikasjoner i samfunnet, ikke minst innen alle 
menneskelige helsefag. Det er som kjent mange veier til de fleste mål, men noen av dem er nok både bedre og raskere enn 
andre. Behov kan kobles sammen, og de kan komme i konflikt med hverandre.

Store filosofer og samfunnsvitere hevder at de største kulturelle endringene i verden har skjedd når mennesker har funnet 
nye måter å tilfredsstille behov på (Covey, S. R., 2004). Det beste er når disse måtene både er effektive, bygger på solide 
prinsipper basert på en god forståelse av livet og verden, og at de er i harmoni med en god allmenn etikk.

En integrasjon av behovsteorier og universell etikk
Mennesker har klare fysiske behov for blant annet oksygen, veske, ernæring, bevegelse, hvile og søvn.                 
Menneskers psykiske behov er mer uklare og omdiskuterte. 

Noen av de sentrale psykologene, filosofene og lederne jeg har hentet inspirasjon fra og forsøkt å integrere er:          
Abraham Maslow, Henry Murray, Viktor Frankl, Silvan S. Tomkins, Marshall B. Rosenberg og Ken Wilber. Disse har skrevet 
mye om grunnleggende psykiske behov. Av psykologer som fokuserer på utviklingspsykologi og psykoterapi har jeg hentet 
mye inspirasjon fra blant annet Joseph D. Lichtenberg, Bruce Perry, Heinz Kohut, Robert D. Stolorow, Michael F. Basch, Paul 
C. Holinger, Jon T. Monsen, Leonard M. Horowitz, Leigh McCullough, Allan N, Schore, Anthony Bateman & Peter Fonagy og 
Jeffrey Young. Disse psykologene fokuserer mye på følelser og behov. Til sist har jeg hentet mye praktisk lærdom og 
inspirasjon fra innflytelsesrike ledelsesfilosofer og ”livscoacher” som Stephen R. Covey og Anthony Robbins som er opptatt 
av å hjelpe mennesker i alle situasjoner til å tilfredsstille behov og utvikle sin følelsesmessige intelligens.



Vi har alle behov for
 TAKAVA GUM

T – Trygghet (en trygg base og rimelig kontroll)

A – Affektbevissthet (forståelse og mestring av følelser)

K – Kjærlighet (relasjoner med oppmerksomhet, omsorg og forståelse)

A – Anerkjennelse (mestringsopplevelser og selvtillit)

V – Variasjon (utforsking og spenning)

A – Avgrensning (avkobling og avslapning)

G – Godhet mot andre 
U – Utvikling (læring og vekst)

M - Mening (en livsfremmende forståelse og livsfilosofi) 

Mange tilfredsstilte behov skaper gode og meningsfulle liv!
Tygg TAKAVA GUM ved å løse problemer og tilfredsstille behov! 

Psykologspesialist Andreas Aamodt J 2012 



Aktiv empatisk forståelse og 
bekreftelse av følelser og behov

Mennesker med alvorlige personlighetsforstyrrelser har 
veldig ofte opplevd komplekse utviklingstraumer

Jon Monsen
Affektbevissthetsterapi

Robert Stolorow
Intersubjective Psychoanalysis

Jeffrey Young
Cognitive Schema Therapy

Alle evidensbaserte tilnærminger til alvorlig personlighets problematikk 
bekrefter at det er viktig å identifisere og bekrefte affekter og følelser 

Leigh McCullough
Affect Phobia Therapy

Donald Nathanson
Affect Script Psychology

Alle disse ledende fagpersonene
fokuserer på å forstå og bekrefte følelser

Hva føler jeg her?
Hvilke ønsker og behov 

får jeg tilfredsstilt?



Et klinisk eksempel

Pasienten forteller 
hvor viktig det var å få 
bekreftet opplevelser 
og følelser som en del 
av tilfriskningen
(1:49:30)



Fokus er hokus pokus! 
Som vi spør får vi ...

n Hvilke følelser og tanker               
vekker alt dette i dere?

n Hva kan vi lære av det? 
n Hva kan vi bruke det til?

Aksepter, analyser & aksjoner!
Disse livsledende spørsmålene kan dere 
bruke i mange sammenhenger for å omgjøre 
plager og problemer til utfordringer og muligheter



Hvordan kan vi bli
affektbevisste?

n Affektene kan være 
ubevisste og plage oss 
uten at vi vet det

n Oppmerksomhet, 
omsorg og forståelse 
for følelser fremmer 
emosjonell intelligens 
og psykisk helse

LeDoux: The emotional brain
Legg merke til, aksepter, tenk over, bruk og uttrykk følelsene



Affektene virker som et 
magnetisk felt som samler 
og fokuserer bevisstheten 

Silvan Tomkins, Donald L. Nathanson & Jon T. Monsen

Vi trenger affektbevissthet                                         
for å holde fusjons- og integreringsprosessen varm
Vi kan også beskrive affektene som et slags psykisk lim
Hvis affektene overvelder oss kan vi gå opp i limingen

Affektene har en 
fusjonskraft som 
gjør at vi kan 
integrere 
opplevelser i 
bevisstheten vår



Affekter og følelser        
- Oppmerksomhet / interesse / iver

- Velbehag / glede / lykksalighet

  Ømhet / kjærlighet / hengivenhet 

  Selvtillit / stolthet / triumf

- Forundring / overraskelse / sjokk

- Bekymring / redsel / skrekk (angst)

- Vemod / tristhet / fortvilelse

- Irritasjon / sinne / raseri (aggresjon)

- Overlegenhet / forakt / fiendtlighet

- Vemmelse / avsky / kvalme 

- Flauhet / skamfølelse / ydmykelse

  Dårlig samvittighet / skyldfølelse / selvhat  

  Savn / misunnelse / sjalusi

Noe truende. Problemer, 
farer, lengsler og tap

Mulig eller faktisk 
tilfredsstillelse av 
ønsker og behov
for TAKAVA GUM
 

Avvisning, skuffelser,
utilstrekkelighet. Feil og 
mangler. Lengsler og tap. 
Kritikk, bebreidelser o.l.

Frustrasjoner, hindringer 
og ting vi misliker. 
Såre følelser, vonde og 
plagsomme opplevelser

Typiske opplevelser som 
kan aktivere affektene:

Andreas Aamodt    2012
Inspirert av Jon T. Monsen 
og www.tomkins.org 

J

Noe nytt og uventet

                                                                      Legg merke til, aksepter, tenk over, bruk og uttrykk
følelsene så godt du kan for å tilfredsstille behov!

http://www.tomkins.org
http://www.tomkins.org


Hva viser ansiktet at hun følte?

83 % Glede
6 % Redsel (angst)
2 % Sinne
9 % Avsky



Datamaskiner kan identifisere affekter

Øv deg på å identifisere affekter og følelser ved å lese ansikter!
Vi kan bli mye bedre enn datamaskinene J



    Følelsenes kroppslige fenomenologi  
    Ansiktsfornemmelser er viktige, men hvor i kroppen kjennes følelsene tydeligst? 

    Sinne          Redsel       Avsky      Sterk glede   Tristhet   Overraskelse   Nøytral 

 

 

   Angst       Kjærlighet   Depresjon      Forakt       Stolthet    Skamfølelse Misunnelse 

!
NB: Redsel og angst er tilnærmet like følelser, og skyldfølelse er en blanding av 
redsel/angst og skamfølelse. Interesse og stolthet er ikke med i denne oversikten 
  

                                                                                                                              Andreas Aamodt ! 2014 

   

En rekke forsøkspersoner ble bedt om å markere de kroppsområdene hvor de i størst grad selv mener at de føler følelsene. 
De lyseste feltene markerer områder hvor følelsene angivelig føles mest. 

      Følelser i kroppen 

!

happiness-Swedish) were significantly lower (mean rs = 0.36)
than those for matching emotions.
To test whether the emotional bodily sensations reflect culturally

universal sensation patterns vs. specific conceptual associations

between emotions and corresponding bodily changes in West
European cultures, we conducted another control experiment with
Taiwanese individuals, who have a different cultural background
(Finnish: West European; Taiwanese: East Asian) and speak
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Fig. 1. The emBODY tool. Participants colored the
initially blank body regions (A) whose activity they
felt increasing (left body) and decreasing (right
body) during emotions. Subjectwise activation–
deactivation data (B) were stored as integers, with
the whole body being represented by 50,364 data
points. Activation and deactivation maps were sub-
sequently combined (C) for statistical analysis.
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Fig. 2. Bodily topography of basic (Upper) and nonbasic (Lower) emotions associated with words. The body maps show regions whose activation increased
(warm colors) or decreased (cool colors) when feeling each emotion. (P < 0.05 FDR corrected; t > 1.94). The colorbar indicates the t-statistic range.
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Bodily maps of emotions
Lauri Nummenmaaa,b,c,1, Enrico Glereana, Riitta Harib,1, and Jari K. Hietanend

aDepartment of Biomedical Engineering and Computational Science and bBrain Research Unit, O. V. Lounasmaa Laboratory, School of Science, Aalto
University, FI-00076, Espoo, Finland; cTurku PET Centre, University of Turku, FI-20521, Turku, Finland; and dHuman Information Processing Laboratory, School
of Social Sciences and Humanities, University of Tampere, FI-33014, Tampere, Finland

Contributed by Riitta Hari, November 27, 2013 (sent for review June 11, 2013)

Emotions are often felt in the body, and somatosensory feedback
has been proposed to trigger conscious emotional experiences.
Here we reveal maps of bodily sensations associated with different
emotions using a unique topographical self-report method. In five
experiments, participants (n = 701) were shown two silhouettes of
bodies alongside emotional words, stories, movies, or facial expres-
sions. They were asked to color the bodily regions whose activity
they felt increasing or decreasing while viewing each stimulus.
Different emotions were consistently associated with statistically
separable bodily sensation maps across experiments. These maps
were concordant across West European and East Asian samples.
Statistical classifiers distinguished emotion-specific activation maps
accurately, confirming independence of topographies across emo-
tions. We propose that emotions are represented in the somatosen-
sory system as culturally universal categorical somatotopic maps.
Perception of these emotion-triggered bodily changes may play
a key role in generating consciously felt emotions.

embodiment | feelings | somatosensation

We often experience emotions directly in the body. When
strolling through the park to meet with our sweetheart we

walk lightly with our hearts pounding with excitement, whereas
anxiety might tighten our muscles and make our hands sweat and
tremble before an important job interview. Numerous studies
have established that emotion systems prepare us to meet chal-
lenges encountered in the environment by adjusting the activa-
tion of the cardiovascular, skeletomuscular, neuroendocrine, and
autonomic nervous system (ANS) (1). This link between emo-
tions and bodily states is also reflected in the way we speak of
emotions (2): a young bride getting married next week may
suddenly have “cold feet,” severely disappointed lovers may be
“heartbroken,” and our favorite song may send “a shiver down
our spine.”
Both classic (3) and more recent (4, 5) models of emotional

processing assume that subjective emotional feelings are trig-
gered by the perception of emotion-related bodily states that
reflect changes in the skeletomuscular, neuroendocrine, and auto-
nomic nervous systems (1). These conscious feelings help the
individuals to voluntarily fine-tune their behavior to better match
the challenges of the environment (6). Although emotions are
associated with a broad range of physiological changes (1, 7), it is
still hotly debated whether the bodily changes associated with
different emotions are specific enough to serve as the basis for
discrete emotional feelings, such as anger, fear, or happiness
(8, 9), and the topographical distribution of the emotion-related
bodily sensations has remained unknown.
Here we reveal maps of bodily sensations associated with dif-

ferent emotions using a unique computer-based, topographical
self-report method (emBODY, Fig. 1). Participants (n = 701) were
shown two silhouettes of bodies alongside emotional words,
stories, movies, or facial expressions, and they were asked to
color the bodily regions whose activity they felt to be increased or
decreased during viewing of each stimulus. Different emotions
were associated with statistically clearly separable bodily sensa-
tion maps (BSMs) that were consistent across West European
(Finnish and Swedish) and East Asian (Taiwanese) samples, all
speaking their respective languages. Statistical classifiers dis-
criminated emotion-specific activation maps accurately, confirming

independence of bodily topographies across emotions. We pro-
pose that consciously felt emotions are associated with culturally
universal, topographically distinct bodily sensations that may
support the categorical experience of different emotions.

Results
We ran five experiments, with 36–302 participants in each. In
experiment 1, participants reported bodily sensations associated
with six “basic” and seven nonbasic (“complex”) emotions, as
well as a neutral state, all described by the corresponding emo-
tion words. Fig. 2 shows the bodily sensation maps associated
with each emotion. One-out linear discriminant analysis (LDA)
classified each of the basic emotions and the neutral state against
all of the other emotions with a mean accuracy of 72% (chance
level 50%), whereas complete classification (discriminating all
emotions from each other) was accomplished with a mean ac-
curacy of 38% (chance level 14%) (Fig. 3 and Table S1). For
nonbasic emotions, the corresponding accuracies were 72% and
36%. When classifying all 13 emotions and a neutral emotional
state, the accuracies were 72% and 24% against 50% and 7%
chance levels, respectively. In cluster analysis (Fig. 4, Upper), the
positive emotions (happiness, love, and pride) formed one cluster,
whereas negative emotions diverged into four clusters (anger and
fear; anxiety and shame; sadness and depression; and disgust,
contempt, and envy). Surprise—neither a negative nor a positive
emotion—belonged to the last cluster, whereas the neutral
emotional state remained distinct from all other categories.
We controlled for linguistic confounds of figurative language

associated with emotions (e.g., “heartache”) in a control exper-
iment with native speakers of Swedish, which as a Germanic
language, belongs to a different family of languages than Finnish
(a Uralic language). BSMs associated with each basic emotion
word were similar across the Swedish- and Finnish-speaking
samples (mean rs = 0.75), and correlations between mismatched
emotions across the two experiments (e.g., anger-Finnish vs.

Significance

Emotions coordinate our behavior and physiological states during
survival-salient events and pleasurable interactions. Even though
we are often consciously aware of our current emotional state,
such as anger or happiness, the mechanisms giving rise to these
subjective sensations have remained unresolved. Here we used
a topographical self-report tool to reveal that different emo-
tional states are associated with topographically distinct and
culturally universal bodily sensations; these sensations could
underlie our conscious emotional experiences. Monitoring the
topography of emotion-triggered bodily sensations brings forth
a unique tool for emotion research and could even provide a
biomarker for emotional disorders.
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Følelsenes fenomenologi: Hva, hvorfor og hvordan føler vi?  
Følelsene samler bevisstheten og fungerer som et slags psykisk lim. Følelsene er et signalsystem som forteller at noe 
trenger oppmerksomhet, omsorg og forståelse for å håndteres godt. De forteller oss både om situasjonen og tilstanden 
vi er i. Følelsene er et motivasjonssystem som kan drive oss til å løse problemer og tilfredsstille ønsker og behov 

Følelse (affekt): Typisk aktivering: Typisk opplevelse: 
Tilfredsstillelse av ønsker og behov (fysiske og psykiske behov): 
Oppmerksomhet 
/ interesse / iver 

Noe er nytt og viktig, eller annerledes 
og spennende. Behov og ønsker som 
søkes tilfredsstilt 

Inspirert, engasjert, aktivert, fokusert, 
motivert, absorbert og i ”flow” 
 

Velbehag / glede 
/ lykksalighet 

Stressreduksjon, lettelse fra noe vondt 
og vanskelig. Vennlighet og aksept 

Rolig, avslappet og avspent. Lettelse. 
Letthet, lystighet og glede 

Ømhet / kjærlig-
het /hengivenhet 

Vennlighet, oppmerksomhet, omsorg, 
forståelse. Smil, nærhet og berøring 

Varme, glede, ro og avslapning. 
Nærhet, trygghet og tilhørighet 

Selvtillit / 
stolthet / triumf 

Mestringsopplevelser, tapperhet, at vi 
har klart noe vanskelig. Anerkjennelse 

Vital fornemmelse av styrke, trygghet, 
tillit og kompetanse. Her er jeg! 

 
Plager, problemer, utrygghet og tap (behov for omsorg, forståelse, støtte, håndtering osv): 
Uro, bekymring / 
redsel / skrekk 

Noe vanskelig, truende, utrygt eller 
uforutsigbart. Stress og lite mestring 

Urolig, stresset, nervøs og anspent. 
Hjertebank, svette og angst 

Vemod / tristhet 
/ fortvilelse 

Tap, ensomhet, lengsler, skuffelser, 
uløste problemer og andre plager 

Å være lei seg og nedstemt. Tung etter 
tap, sørgmodig, ulykkelig. Desperat 

 
Frustrasjoner, konflikter og mishag (behov for løsning, selvhevdelse, avgrensning osv): 
Irritasjon / sinne 
/ raseri 
 

Frustrasjoner, hindringer, urettferdighet. 
Krenkelser eller manglende respekt 
(Det er ofte noe vondt og vanskelig under) 

Uro, stress. Høy grad av spenning. 
Impuls til å angripe, bestemthet. 
Opplevelse av styrke og selvsikkerhet 

Overlegenhet / 
forakt / 
fiendtlighet 

Noe en misliker, tar avstand fra og 
avviser. Føler seg bedre enn andre. 
(Ofte noe vondt og vanskelig under) 

Overlegenhet; heve seg over og se ned 
på. Får lyst til å avvise, snakke stygt 
om, og eventuelt tråkke eller spytte på 

Vemmelse / 
avsky / kvalme 
 

Noe som er vanskelig å fordøye. Fått 
nok av eller lei av noe. Invadert eller for 
mye av noe. Noe skittent eller ekkelt 

Føle seg ”fed up” eller lei av. Kvalme og 
dårlig smak i munnen. Aversjon. Kan 
utvikles til brekninger og oppkast  

 
Utilstrekkelighet, kritikk, avvisning (behov for omsorg, forståelse, støtte, håndtering osv): 
Flauhet / 
skamfølelse / 
ydmykelse 

Bli stoppet, såret eller avvist. Mangel 
på oppmerksomhet, omsorg og 
forståelse. Kritikk og bebreidelser. 
Dumme seg ut, og ikke mestre noe 

Følelsen av å krympe og ønske å 
forsvinne. Varm og urolig. Føler seg 
uverdig, avvist, avslørt og mislykket. 
Føler seg liten, stygg eller dum 

Dårlig samv. / 
skyldfølelse / 
selvhat 

Gjort noe galt, ikke gjort nok. Blitt 
bebreidet eller kritisert  
(Skyldfølelse er en blanding av skam og redsel) 

Uro og ubehag. Stress. Gnagende 
følelse av at noe er galt i fht en selv 
eller andre, skylde andre noe 

Savn / 
misunnelse / 
sjalusi 

Mangel av noe en ønsker eller har 
behov for. Andre har noe en selv 
ønsker. Ekskludert eller avvist av andre 

En gnagende følelse av uro, lengt, 
savn, frustrasjon, tristhet og eventuelt 
sinne  

 
Opplevelser aktiverer kroppslige affekter som kan være mer eller mindre bevisste. Viktige opplevelser i livene våre har 
formet følelsene våre i ”script” eller mønstre som kan inkludere automatiske tanker, forestillinger og handlingsmønstre. 
Affektbevissthet fremmer oppmerksomhet, omsorg, forståelse og håndtering av følelsesmessige opplevelser (1-4): 
1 - Oppmerksomhet: Oppmerksomheten en fokuserende og utvelgende funksjon som omhandler evnen til å legge 
merke til og observere følelser. Oppmerksomhet inkluderer både kroppslige signaler, og symbolske 
stemningsbeskrivende opplevelser med nyanser i intensitet og i forskjellige situasjoner 
2 - Toleranse (aksept, omsorg og refleksjon): Toleranse handler om å la følelsene virke inn, la seg bevege, og 
gjennom dette ta inn følelsenes stemningsmessige innhold. Aksept og omsorg for følelser er en forutsetning for å 
kunne tenke over følelsesmessige opplevelser slik at vi bedre kan forstå og håndtere det vi opplever 
3 - Emosjonell ekspressivitet: Dette handler om å kunne gi tydelige og nyanserte følelsesuttrykk i form av synlige 
bevegelser, mimikk, kroppsholdning, pust og stemmebruk på en konstruktiv måte 
4 - Begrepsmessig ekspressivitet: Dette handler om å kunne bruke innholdsmettede, fulle og nyanserte begreper i 
beskrivelsen av egne følelser på en konstruktiv måte 
Affektbevissthet fremmer fysisk og psykisk helse. Vi kan integrere og regulere følelser på en god måte hvis vi løser 
problemer og tilfredsstiller ønsker og behov samtidig som vi viser oppmerksomhet, omsorg og forståelse for andre. Det 
er godt for alle hvis vi lærer oss å forstå og håndtere følelser bedre                                   
         Magne Vegge & Andreas Aamodt ! 2013 (V3.3) 
Hvis vi opplever noe uventet føler vi; forundring / overraskelse / sjokk  Inspirert av Jon T. Monsen og Silvan S. Tomkins 



Affekter formes i script 
n Affektene utgjør vårt viktigste signal system 
n Affektene utgjør vårt viktigste motivasjons system
n Affektene organiseres i script som utgjør den viktigste 

delen av vårt personlighets system
n Script referer til «dataprogrammer» eller «skjemaer» 

som organiserer opplevelsene våre i mønstre
n Script kan være bevisste eller ubevisste
n Script former opplevelser og mestringsstrategier
n Gode script hjelper oss til å forutse, forstå, forholde oss 

til og mestre situasjoner og følelser
n Mennesker med psykiske lidelser har som oftest mange 

vonde og uheldige script som må omprogrammeres
n Vonde skript fører til vonde følelser, tanker og 

handlinger



Håndtering	  av	  vonde	  og	  vanskelige	  følelser

  

Angrep	  «fight»
(Vi	  kan	  gå	  i	  forsvar	  ved	  å	  ak1vere	  
sinne,	  avsky	  eller	  forakt	  ved	  å	  se	  

ned	  på,	  bebreide,	  anklage,	  
være	  voldelige	  o.l.)	  

Tilbaketrekning	  og	  unnvikelse	  «flight»
(Vi	  kan	  feige	  ut,	  men	  de=e	  fører	  o?e	  1l	  mer	  redsel,	  skam	  eller	  tristhet)

Benek>ng	  «freeze»	  
(Vi	  kan	  avlede	  ved	  å	  ak1visere	  iver,	  stolthet	  eller	  sinne,	  eller	  ved	  å	  bedøve	  oss.	  De=e	  
kan	  føre	  1l	  idyllisering,	  arroganse,	  dissosiering,	  overmedisinering,	  rusmisbruk	  o.l.)

Unngåelse	  av	  vonde	  og	  vanskelige	  følelser	  kan	  på	  disse	  fire	  måtene	  hindre	  oss	  i	  å	  forstå	  og	  
mestre	  dem.	  Vi	  mister	  da	  kontakten	  med	  deler	  av	  oss	  selv	  og	  livene	  våre.
Ved	  å	  løse	  problemer	  og	  >lfredss>lle	  behov	  for	  TAKAVA	  GUM	  vil	  vi	  mestre	  følelsene	  bedre.
	  	  	  	  	  	  	  Oppmerksomhet,	  omsorg	  og	  god	  forståelse	  er	  banalt,	  men	  helt	  fundamentalt!

Selvangrep	  
(Vi	  kan	  være	  nådeløse	  mot	  oss	  
selv	  og	  bli	  selvbebreidende,	  
selvskadende	  o.l.	  De=e	  ak1verer	  
skam-‐	  og	  skyldfølelser	  som	  kan	  
føre	  1l	  tristhet	  og	  depresjon)

Oppmerksomhet,	  omsorg	  og	  forståelse	  hjelper	  oss	  i	  å	  håndtere	  følelser.	  Det	  er	  
vanskelig	  å	  mestre	  følelser	  hvis	  vi	  vanemessig	  unngår	  dem	  ved	  hjelp	  av:



Grader av affektbevissthet

Skårer på 5 eller høyere regnes som gode (NB Kriteriene er bearbeidet og sterkt forenklet i forhold til Jon T. Monsens modell)

Legge merke til
(oppmerksomhet)

Akseptere
(omsorg)

Tenke over
(forståelse)

Bruke
(handling)

Uttrykke
(emosjonelt          
og verbalt)

1 - Følelsen er 
ubevisst og 
oppleves ikke

1 - Følesen er 
ubevisst og 
avspaltes

1 - Uklare fore-
stillinger og tanker

1 - Følelsen er 
utenfor bevissthet 
og kontroll

1 - Uten kontroll og 
kan ikke uttrykke 
følelsen bevisst

3 - Uklar opplevelse 
og fokus på følelsen

3 - Undertrykker og 
avleder følelsen

3 - Uklare og 
negative tanker

3 - Følelsen fører til 
negative handlinger 

3 - Vil helst ikke 
uttrykke følelsen

5 - Tydelig 
opplevelse og 
fokusering

5 - Aksepterer og 
tåler følelsen

5 - Tenker iblant 
over og forstår noe 
av følelsen

5 - Forsøker å 
bruke følelsen for å 
få det bedre

5 - Uttrykker 
følelsen hvis trygg 
på å bli forstått

7 - Nyansert 
opplevelse og 
fokusering

7 - Anerkjenner og 
tåler følelsen godt

7 - Tenker ofte over 
hva følelsen 
forteller og betyr

7 - Bruker følelsen 
for å løse problemer 
og tilfredsstille 
ønsker og behov

7 - Uttrykker 
følelsen tydelig alt 
etter som det 
passer

9 - Konsentrert og 
åpen opplevelse og 
fokusering

9 - Ønsker følelsen 
velkommen. Har 
lært å sette pris på 
den

9 - Forstår følelsen 
godt. Tenker aktivt 
over hva følelsen 
forteller og betyr

9 - Fokuserer aktivt 
på å bruke følelsen 
for å løse problemer 
og tilfredsstille 
sunne og klare 
ønsker og behov

9 - Uttrykker 
følelsen tydelig, 
nyansert og 
hensynsfullt



!

"#$%&'((!)'*!$)!+$'!,$)!-.%!/'*!

&0(!.!12'++'!3/'*4!5!'(('%!56!

"789!19+!*2:%'!/'*!5!'(('%!5;!

3<=>!='1%'-&!$*!*2'+&94!

!

?'%9@0>!!!

"A'&!80%1'%!,$)!$)!/B!'%!56!3;4!

"AB!).!C9!8D%&!E!F(0&&!56!3;4!

"78$%/9+!)'%1'%!/B!

9&!/B!'%!5;!!

"789!12'++'%!/B!/'&!

@.;!

!

!

3G'+&9(&!$*!

1%$@@,(0*4!

"<.%!/B!)'%1'%!9&!/B!'%!5H!

C8$%/9+!80%1'%!-:('(,'+!@.!

/'*H!$*!C89!-.%!/'+!/'*!&0(!

.!*2:%';!

"<.%!/B!12'++'%!/'*!5!C89!

*2:%!/B!/9!)'/!-:('(,'+;!

"?%$%!/B!9&!-:('(,'+!19+!

-$%&'(('!/'*!+$'!98!

F'&I/+0+*;!

"78$%/9+!'%!/'&!-$%!

/'*!.!80,'!9+/%'!9&!

/B!'%!5;!

"78$%/9+!&%$%!/B!

,'(8!9&!/B!80,'%!/'&;!

!

3J'%,$+'%!$*!

1$+&'1,&'%4!

"78$%/9+!'%!/'&!-$%!

/'*!.!-$%&'(('!9+/%'!

9&!/B!'%!5;!

"789!80(('!8D%'!'+!

&I@0,1!).&'!.!-$%&'(('!

9+/%'!9&!/B!'%!5;!

GB(/89%@,@:%,).(!3G4>!

"79%!/B!12'+&!/'&!&0/(0*'%';!

"780,!-$%!'1,')@'(!5!

3G4!"789!80(('!,12'//!

C80,!/B!*2$%/'!/'&;!

3G4!"789!80(('!,12'//!C80,!

/B!011'!C9//'5!3-K'1,K!

B+/'%&%I1&4H!)'+!(9&&!KKK!

80%1'!)'%!0++!@.!/'*;!

3G4!"789!1B++'!,12'!

C80,!/B!80,'%!9+/%'!

KKK;!!!"789!80(('!/'!

&'+1&!$)!/'*;!

3G4!"789!1B++'!,12'!

C80,!/B!-$%&9(&'!9+/%'!

/'&;!!"789!80(('!/'!

&'+1&!$)!/'*;!

!

#:('(,'>!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

M+&'%',,'%&!'(('%!08%0*H!N(9/H!

O'//!E!'+*,&'(0*H!M%%0&'%&!E!,0+&H!

#$%91&H!P'))'(,'!E!98,1IH!

Q2'+'%&!E!,19)-B((H!#$%&80('&!E!

&%0,&H!G0,B++'(0*!E!,29(BH!A.%(0*!

,9)80&&0*C'&!E!,1I(/-:('(,'H!

R)C'&!E!+D%C'&!E!

C'+*08'+C'&!!!

3Q&$(&!E!&%0B)-'%'+/'4!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

S!T!U&'+!-$1B,!

V!T!U1(9%&!-$1B,!

W!T!?I/'(0*!-$1B,!

X!T!<I9+,'%&!-$1B,!

Y!T!#$1B,'%0+*H!

1$+,'+&%9,2$+!$*!

.@'+C'&!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

S!T!Z8,@9(&'%!

V!T!U+/'%&%I11'%!

W!T!Z1,'@&'%'%!

X!T!Z+'%12'++'%!

Y!T!Z1&08!8'%/0&0('*+'(,'!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

S!T!M11'!8'/,&.&&!

V!T!U&I/'(0*!

8'/,&.&&!

W!T!P'/,&.&&!

X!T!P'/,&.&&!$*!!

+I9+,'%&!

Y!T!<I9+,'%&!$*!

/0--'%'+,0'%&!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

S!T!R+,1'%!011'H!'(('%!

19+!011'!B&&%I11'!

V!T!M+/0%'1&'!B&&%I11!

W!T![(9%&H!)'+!

-'(&98C'+*0*!

X!T!<I9+,'%&!$*!

&I/'(0*!B&&%I11!

Y!T!P'(/0*!

/0--'%'+,0'%&!$*!

&I/'(0*!

<98+>!

!

!

A9&$>! M+&'%82B'%>! Q&'/>! !

#$%'+1('&!,12')9!(9*'&!98!

Z+/%'9,!Z9)$/&!!!\]S]!

#%0&&!'&&'%!^$+!?K!G$+,'+!

"
#
#
$
%
&
!
%
'
(
)
%
*
'
+
)
(
$
)
)
!
*
(
&
$
,
-
*
$
.!

Z--'1&F'80,,&C'&,0+&'%82B!!!
_@@)'%1,$)C'&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?$('%9+,'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!`)$,2$+'(&!B&&%I11!!!!!!!!!!!!!!!!!='*%'@,)',,0*!B&&%I11!

Jon Monsen & 
medarbeideres
Affektbevissthets-
intervju og 
Affektbevissthets-
terapi

Vi kan på en 
systematisk 
måte undersøke
og arbeide med
menneskers 
evne til å legge 
merke til, akseptere,
tenke over, bruke
og uttrykke følelser



Et klinisk eksempel

Hvordan kan vi 
legge merke til, 
akseptere, tenke 
over, bruke og 
uttrykke følelser?



Andreas Aamodt

Den psykoterapeutiske prosess i 
Affektbevissthetsmodellen
Pasienten tar opp 
det han eller hun 
er opptatt av               

Vi identifiserer 
og bekrefter 
følelsene som er   
aktivert          

Vi arbeider med å
legge merke til,
akseptere, tenke 
over, bruke og 
uttrykke følelsene

Vi identifiserer script 
(mønstre), forsøker 
å løse problemer og 
tilfredsstille sunne 
ønsker og behov 

Pasienten tar opp 
det han eller hun 
er opptatt av

Vi identifiserer 
og bekrefter 
følelsene som er   
aktivert

Vi arbeider med å
legge merke til,
akseptere, tenke 
over, bruke og 
uttrykke følelsene

Vi identifiserer script 
(mønstre), forsøker 
å løse problemer og 
tilfredsstille sunne 
ønsker og behov 

Når mennesker er opptatt av noe vil følelser alltid være aktivert. Terapeuten vil systematisk forsøke å 
identifisere følelsene pasienten opplever og bekrefte dem. Terapeuten vil invitere pasienten til å utforske 
følelsene og stimulere til å reflektere over dem tråd med affektbevissthetsintervjuet. Ved å gjennomgå 
denne terapeutiske prosessen vil pasientens evne til å legge merke til, akseptere, tenke over, bruke og 
uttrykke følelser økes. Vi vil gå runde på runde i prosessen med i identifisere script og løse problemer for å 
tilfredsstille sunne ønsker og behov. Terapien vil styrke selvfølelsen og fremme evnen til å tilfredsstille 
behov jeg har organisert i akronymet TAKAVA GUM som står for: Trygghet, Affektbevissthet, Kjærlighet   
(= relasjoner med oppmerksomhet, omsorg og forståelse), Anerkjennelse, Variasjon, Avgrensning, Godhet, 
Utvikling og Mening



Affektbevissthetsterapi 
1 - Tydeliggjøring av scener / opplevelser 
2 - Identifisering og bekreftelse av affekter i scenene 
3 - Undersøkelse og bekreftelse av de fire   
     affektbevissthetsaspektene 
	  - Oppmerksomhet (undersøkelse og bekreftelse) 
	  - Toleranse (undersøkelse og bekreftelse)
   +  Signalfunksjon 
	  - Emosjonell ekspressivitet (undersøkelse og bekreftelse)
	  - Begrepsmessig ekspressivitet (undersøkelse og bekreftelse) 

4 - Identifisering av script (mønstre) 
5 - Kontekstualisering av script eller deler av script 
6 - Undersøkelse og bekreftelse av scriptendring 
7 - Veiledning, undervisning og hjelp

                    Den terapeutiske prosess
                    beskrevet på en annen måte
                    fritt etter Jon T. Monsen



Forståelse og bekreftelse av følelser 
regulerer og integrerer dem 
n Føler du deg …?
n Du er kanskje litt …?
n Det må ha vært …?
n Ble du …?
n Kan det være at du 

kjente på …?
n Det høres ut som 

om du ble veldig …?

n Det virker som om 
du er …

n Så du kjente deg …?
n Det var kanskje …?
n Du ble nesten litt …?
n Jeg tror Fleksnes er 

lei seg!

	 Bevissthet er 
kurerende

	 (Monsen & Wilber)
Vi anerkjenner 
og bekrefter følelsene



Affektbevisst omsorg og behandling hjelper
mennesker som har det verre enn mange forstår



Regulering og 
integrering av følelser

n Vi må ønske å forstå og være til hjelp
n Vi må forsøke å formidle trygghet og forutsigbarhet
n Vi må føle oss fram ... 
n Vi må anerkjenne at mye er vondt og vanskelig, og at 

mennesker stort sett alltid gjør så godt de kan 
n Vi må identifisere, akseptere og sette ord på følelsene 

samtidig som vi forsøker å fremme forståelse,        
trygghet og håp

n Vi må anerkjenne, bekrefte og iblant korrigere 
følelsesmessige reaksjoner på en forståelsesfull måte

n Vi kan berolige, «trøste», og finne noe godt i det vonde 
n Vi må forsøke å løse problemer og          

tilfredsstille behov for TAKAVA GUM på gode måter



 AFFEKTBEVISST BEHANDLING  
 Behandleren forsøker å være målsøkende, modig, ærlig og kjærlig i arbeidet sitt. 

Målet er å styrke pasientens selvfølelse, selvbilde og selvtillit. Behandlingen vil vise vei                              
mot et mer tilstedeværende, tilfredsstillende og meningsfullt liv. Vi hjelper pasienten til å                    
integrere og regulere følelser ved å løse problemer og tilfredsstille behov.  

 Uansett tema vil behandleren på en forståelsesfull, bekreftende og støttende måte fokusere på:  
1.  Å identifisere hvilke følelser som er sterkest aktivert i forbindelse med det pasienten er opptatt av. 
2.  Å hjelpe pasienten til å legge merke til, akseptere, tenke over, bruke og uttrykke følelsene bedre. 
3. Å hjelpe pasienten å løse problemer og tilfredsstille behov for TAKAVA GUM (Trygghet, Affektbevissthet, 

Kjærlighet, Anerkjennelse, Variasjon, Avgrensning, Godhet mot andre, Utvikling og Mening). 
   
1. Identifisering av følelser (12 affekter og følelser er fundamentale i følelseslivene våre): 
 Veiledende spørsmål: ”Føler du ...?”, eller: ” Kjenner du på …”, eller: ”Opplever du …?” 

 Interesse / iver  Overraskelse / sjokk  Forakt eller avsky 
 Velbehag / glede  Bekymring / redsel (angst)        Flauhet / skamfølelse / ydmykelse 
 Ømhet / kjærlighet  Tristhet / fortvilelse      Dårlig samvittighet / skyldfølelse 
 Stolthet  / triumf   Irritasjon / sinne  Misunnelse eller sjalusi 
 
2.  Vi hjelper pasienten til å legge merke til, akseptere, tenke over, bruke og uttrykke følelsene: 
Legge merke til: ”Hvordan merker du at du føler…?”, eller: ”Hva kjenner du det på?” Vi lærer pasienten å 

legge merke til både mentale og kroppslige oppmerksomhetssignaler på følelsene mens vi utforsker dem. 
Akseptere: ”Når du merker at du er…, hvordan virker følelsen på deg. Hva får følelsen deg til å gjøre? Hva 

gjør du med følelsen?” Hvis pasienten avspalter, avleder eller undertrykker følelsen: ”Hva tror du ville ha 
skjedd hvis du hadde latt følelsen virke mer inn på deg?” Vi kan hjelpe pasienten til å akseptere følelsene 
ved å spørre: ”Hva kan være bra med denne følelsen?” Vi vil iblant forklare hva som er bra med følelsene. 

Tenke over: ”Tror du at følelsen kan fortelle deg noe av betydning? Hva kan du lære av den?” Hvis vi tror vi 
forstår logikken bak følelsen kan vi forklare den til pasienten. Vi hjelper til med å forstå følelsene bedre. 

Bruke: Terapeuten vil konsekvent fokusere på hvordan pasienten kan bruke følelsene til å leve bedre. ”Hva kan 
du gjøre for å få det bedre? Hvordan har du brukt denne følelsen godt før?” Vonde følelser: ”Hvordan kan 
du redusere denne vonde følelsen?” Gode følelser: ”Hvordan kan du få mer av denne gode følelsen?” 

Uttrykke: ”Hvis du kjenner..., hvordan kan da andre vite at du er …?”, eller: ”Når du kjenner..., kan du da 
vise det til andre? Hvis pasienten ikke vil vise følelsen: ”Hva kunne skje hvis du viser andre …? Hva ville de 
tenkt om deg?” Begrepsmessig uttrykk: ”Når du kjenner at du er…, kan du da si til andre hvordan du har 
det?” Hva kan du si?” Hvis pasienten ikke vil uttrykke følelsen: ”Hva kunne skje hvis du forteller andre at 
du er …? Hva ville de tenkt om deg?”  Og: ”Hvem kan forstå og være til hjelp?” 

 
3. Vi hjelper pasienten til å løse problemer og tilfredsstille behov for TAKAVA GUM: 

Vi formidler at pasienten dypest sett er god nok, og verd å være glad i, akkurat slik han eller hun er i hvert 
enkelt øyeblikk. Vi forklarer at mennesker har behov for god oppmerksomhet, omsorg, forståelse og hjelp for å 
utvikle seg og få det bra. Vi underviser en del om følelser, ønsker og behov i løpet av behandlingen. 

Vi fokuserer konsekvent på å identifisere, anerkjenne og bekrefte pasientens følelsesopplevelser samtidig 
som vi formidler vennlighet, trygghet og håp. Vi legger stor vekt på forståelse og empati ved å forsøke å leve 
oss inn i pasientens opplevelser. Vi utforsker følelsene, og vi prøver å forstå hva som har utløst dem.  

Det er viktig å undersøke og forstå hvordan oppvekstmiljøet har vært med på å forme pasientens selvfølelse, 
selvtillit og selvbilde. Vi forsøker å identifisere og forstå følelsesmessig formgivende opplevelser. Vi forsøker å 
forstå opplevelser og relasjoner som har formet pasientens følelsesliv. Ved å snakke åpent om følelsesreaksjoner 
vil pasientens følelse-av-seg-selv og livet bli mer forståelig. Vi kan på dette grunnlag arbeide aktivt med å 
korrigere negative tanker, forestillinger og reaksjonsmønstre pasienten har i forhold til livet og seg selv.  

Jo bedre vi forstår sterke eller vonde følelser, jo lettere er det å omgjøre dem til ufordringer og muligheter. 
Vi legger hele tiden stor vekt på å hjelpe pasienten til å legge merke til, akseptere, tenke over, bruke og uttrykke 
følelser på gode måter. Målet er å integrere og regulere følelsene bedre. Følelser integreres når vi fokuserer på å 
løse problemer og tilfredsstille sunne ønsker og behov. Vi kan i dette arbeidet benytte oss av de metodene vi tror 
er de beste, eller av de metodene vi mestrer best. Vi kan både fokusere på hvordan pasienten har det, og på 
hvordan han eller hun tar det. Hvis vi står fast er det uansett bra å vise at vi bryr oss; at vi ønsker å forstå og 
være til hjelp. Pasienten må utfordres og støttes til å løse problemer, tilfredsstille behov og ”tre fram” for å finne 
sin plass i verden. Vi vil forstå, veilede, støtte og utfordre pasienten i dette prosjektet. 

Alle vil tjene på å forstå og mestre følelser, ønsker og behov bedre. Dette vil nemlig føre til en sunn 
selvutvikling, og det kan gi mer livsmot, livskraft og livslyst til glede for mange mennesker.  

Affektbevisst behandling fremmer god forståelse, omsorg og hjelp!                                                                    
Psykologspesialist Andreas Aamodt ! 2012 inspirert av professor Dr.Psychol. Jon T. Monsen 

Affektbevisst 
behandling:
Problemløsning og 
tilfredsstillelse av behov 
for TAKAVA GUM integrerer 
og regulerer følelser
T - Trygghet
A - Affektbevissthet
K - Kjærlighet (relasjoner)
A - Anerkjennelse
V - Variasjon
A - Avgrensning
G - Godhet mot andre
U - Utvikling
M - Mening



Oppsummering
n Alt kan møtes med lys og varme
	 Lys = Oppmerksomhet og forståelse
	 Varme = Omsorg

	 ”Velkommen alle følelser, ønsker og 
behov. Jeg ønsker å forstå og være til 
hjelp så godt jeg kan.”

   Vi har alle godt av oppmerksomhet, 
omsorg, forståelse og hjelp for å 
integrere følelser, ønsker og behov!



Lev livet vel!

Konklusjon:
n Hvis vi ikke kjenner våre egne følelser, ønsker 

og behov kjenner vi ikke oss selv
n Følelsene forteller oss hvordan vi har det og tar 

det i forhold til våre ønsker og behov
n Jo mer vi går på akkord med oss selv, 
	 jo flere symptomer får vi
n Den mest grunnleggende livsmestring dreier seg 

om at vi søker oss en plass i tilværelsen hvor vi i 
rimelig grad kan ”være oss selv”, samtidig som 
vi kan være gode for andre

n Vi trenger hverandre for å løse problemer,          
og tilfredsstille sunne ønsker og behov!



Hjernen forholder seg til følelser, ønsker og behov hele tiden

Thalamus (signalsentral) Det limbiske system (affekter)

Hjernestammen 
(drifter og fysiske behov)

Amygdala (affektsentral) 

Hippocampus 
(hukommelse)

Ordene i parantes 
forteller om noen av de 
mange funksjonene de 
forskjellige delene av 
hjernen har

Mesteparten av hjernen 
er involvert når vi 
fokuserer på følelser, 
ønsker og behov

Prefrontal korteks (tenkning 
og høyere mentale funksjoner)



Begrunnelse for denne 
forståelsesmodellen 

 Modellen er livsfremmende, åpen og integrerende 
 Den er rimelig enkel og logisk sammenhengende 
 Den er i overensstemmelse med mange eksistensfilosofiske 

idealer
 Omsorg og forståelse er sentralt i all livsfilosofi (det ligger i ordet)

 Oppmerksomhet, omsorg og forståelse er kjernen i all god 
etikk og moral (Wilber, Patten, Leonard & Morelli, 2008) 

 Følelser, ønsker og behov er svært viktig for alle mennesker
 Når vi fokuserer på følelser, ønsker og behov opplever vi 

vår felles menneskelighet 
 Modellen fremmer emosjonell og sosial intelligens
 Modellen kaster lys over hva som er viktig for et godt liv, 

og hva som kan ligge til grunn for de aller fleste former for 
psykiske forstyrrelser
	



 Begrunnelse for modellen (fortsatt)

 Forståelsesmodellen overensstemmer med akseptert 
psykologisk viten og forskning

 Den inkluderer biologi, psykologi, filosofi og etikk 
 Den støttes av mye evidens, og er i full harmoni med funn 

fra bedringsforskningen innen psykisk helse
 Psykoterapi basert på denne forståelsen kan vise til svært 

gode behandlingsresultater (de beste jeg kjenner til når det f. eks. 
gjelder mennesker med alvorlige personlighetsforstyrrelser (Aamodt, 2005) ) 

 Den kan tilpasses alle former for psykiske problemer og 
lidelser (fra lettere hverdagsproblemer til de mest alvorlige og kompliserte 
former for psykiske lidelser)

 Den har selvkorrigerende egenskaper, og inkluderer 
praksisbasert evidens

 Jeg har hatt mange alvorlig lidende pasienter som har fått 
det bra igjen. Mange av dem ønsker at jeg skal spre lys 
og varme i mørket og kulden via veiledning, undervisning 
og fagutvikling J
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