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Mitt phd-prosjekt handler om: 

MUPS

Salutogenese

Metakognitiv terapi



HVORFOR FRISK TROSS 
BELASTNING?

Salutogeneseteorien

Helse/sykdom; 
kontinuum 

Resiliens og robusthet

Prediktor for god helse 



STRESS PÅ GODT OG VONDT

Livsbelastning, stressfaktor 

Ytre/indre stimuli - mangler adekvat, automatisk respons > “du 
har et problem/udekket behov”; krever respons for å nå mål 

Spenning  >  mestring / indre stress? 



SENSE OF COHERENCE, SOC 

En grunnholdning til livet

sterk: tillit til at en har ressurser til rådighet og en realistisk holdning til stimuli 

svak: situasjonen oppleves overveldende og uhåndterlig

Begripelig, håndterbart, meningsfult

Hva danner SOC?  -samsvar, balansert belastning, innvirkning på utfall, 
følelsesmessig nærhet i oppvekst og tidlig voksenliv

Kan SOC påvirkes? Hvordan? - å sette folk i stand til å oppsøke SOC-
fremmende erfaringer innenfor rammene av sitt eget liv



SALUTOGENE FAKTORER

Sosiale relasjoner

Deltakelse i givende 
aktiviteter

Indre følelser

Psykisk stabilitet



USIKKERHETENS AVGRUNN….

Syk uten sykdom. Skal ikke utredes mer. Kan ikke behandles med 

medisiner eller kirurgi

Hvor går veien videre? Slå seg til ro?

“Værsåsnill - gi meg en diagnose!”

Usikkerhet = belastning i tillegg til plager og symptomer



Leve med det…

Bekymring
Tenk om -det noe alvorlig som er oversett. -det aldri vil bli bra. Hvordan vil det gå - med økonomien? -
familien? 

Grubling
Hvorfor -er jeg ikke frisk? -kan ingen gi meg svar? -akkurat meg?

Overvåkning
Sjekke -symptomer; om det er noe nytt som kan gi hint til en løsning evt noe alvorlig.  - formen; tegn til 
bedring eller forverring. 

Uhensiktsmessige mestringsstrategier distraksjon, tankeundertrykkelse, selvsnakking, søke 
bekreftelser

=Cognitive Attentional Syndrome (CAS)



METACOGNITIVE  THERAPY 
(MCT)

Kartlegge tankemønster og mestringsstrategier

Gjenkjenne CAS og effekter

Identifisere og utfordre metakognisjoner

Oppmerksomhetstrening > mindre tid i CAS

> Frigjøre energi, økt empowerment, styrket SOC?



PHD PROSJEKT

1. Hva er kjent i forskningslitteraturen om SOC og 
metakognisjoner hos pasienter med MUPS? Systematisk 
litteraturstudie

2. Kartlegging av SOC, generelle motstandsressurser og 
metakognisjoner hos pasienter med MUPS? Kartleggingsstudie 
med spørreskjema

3. Er MCT en gjennomførbar og nyttig metode for oppfølging 
av MUPS i AP? Feasibilitystudie





ER MCT EGNET FOR MUPS I AP?

Primærmål: praktisk gjennomførbarhet. Andel som takker ja og 
gjennomfører. Hvorfor/ikke. Suksessfaktorer og utfordringer.

Sekundærmål: opplevd nytte og effekt av tiltaket. Spørreskjema. 
Multiple baseline design.



SOC 29 - EKSEMPLER

Begripelighet: -føler du at folk ikke forstår deg når du snakker til 
dem? -føler du at du befinner deg i en uvant situasjon hvor du 
ikke vet hva du skal gjøre?

Håndterbarhet: -hva beskriver ditt syn på livet? - når du gjør noe 
som gir deg en god følelse: vil du helt sikkert holde på den/ noe 
vil skje som ødelegger den

Meningsfullhet: -hvor ofte føler du at det er liten mening i de 
tingene du gjør i hverdagen? -det meste av det du gjør i 
fremtiden vil være: veldig spennende/drepende kjedelig



MCQ30 - EKSEMPLER

Antakelser om egne tanker/mønster (metakognisjoner)

Bekymring hjelper meg å unngå fremtidige problemer

Jeg kan bli syk av bekymring

Når jeg starter å bekymre meg, klarer jeg ikke stoppe

Jeg bør kontrollere tankene mine hele tiden


