
– VEL SÅ BRA SOM PILLER
Psykologiprofessor og samlivsterapeut Frode Thuen liker
godt begrepene «tankevirus» og «psykologiske vitaminer».
   – Dette er metaforer som folk kan kjenne seg igjen i.
Dermed kan de vonde og vanskelige tankene, som praktisk 
talt alle har innimellom, virke mer begripelige og håndter-
bare. Det blir også lettere å forstå at vi på mange måter
kan beskytte oss mot slike tanker, og at vi selv kan 
bekjempe dem, sier Thuen til VG.
   – Slike metaforer er for øvrig i tråd med det vi kjenner 
fra forskning og klinisk erfaring med kognitiv terapi. Og
det vet vi har god effekt på depresjon og angst. Faktisk 
vel så god effekt som piller, legger han til.
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Har du sjekket ditt psyko-
logiske immunforsvar?
Har du noen gang stått foran speilet og
sagt til deg selv at herregud, du burde
for lengst ha slanket deg? Eller fått en
slengbemerkning på jobb som var nok til
å ødelegge hele dagen?

Da har du blitt infisert av tankevirus.
De angriper oss alle, hele tiden.

Ubevisste tankemønstre
– Tankevirus er nesten umerkelige me-
kanismer som påvirker måten du tenker
på. De infiserte tankene kan virke tro-
verdige og er ofte basert på ekte hen-
delser, men
de er altfor
negative, for-
klarer psyko-
log og fors-
ker Hanne H.
Brorson ved
Universitetet
i Oslo.

Hun ga ny-
lig ut boken
«Tankevi-
rus», en psy-
kologisk
selvhjelpsbok som forklarer hvordan
ubevisste tankemønstre påvirker humø-
ret og handlingene våre. Brorson trek-
ker fram 13 av de vanligste virusene –
fra «vær-perfekt-viruset», til «falsk følel-
se», til «svart-hvitt-viruset» (se over-
sikt). De sniker seg inn i systemet, og
gjør mandagen gråere, morgenen tyng-
re, depresjonen mer nærliggende.

Kan forebygges
Men mye kan forebygges med god egen-
pleie, mener psykologen. Ta jevnlig
noen doser med «psykologiske vitami-
ner» – A-vitamin, D-vitamin, K-vitamin.
Ikke i form av piller eller kosttilskudd –
men i form av mentale øvelser som hjel-
per deg å gjenkjenne og håndtere viru-
sene.

– Tidligere tenkte man gjerne at det
var noe kvalitativt annerledes med folk
som var psykisk syke. Nå vet vi at det i
stor grad er glidende overganger, de
samme tankevirusene går igjen hos alle,
men det varierer i hvilken grad man lar
seg styre av dem, sier psykologen.
– Men mentale lidelser handler vel også

om gener og biologiske forskjeller, ikke ba-
re ulik håndtering?

– Ja, det gjør det, men dette henger
sammen. Hjernen kan sees som en to-
veis motorbane, der kjemien påvirker
tankene våre og tankene påvirker kje-
mien. Tankevirus og tankemønster kan
bidra til å sementere eller forverre en
tilstand.

Men: Psykologiske vitaminer er ingen
«quick fix», understreker forskeren.

– Man må tåle å trene og øve litt på å
gjenkjenne tankevirusene og å håndtere
dem. Dette er en psykologisk muskel
som må trenes opp og holdes ved like.
– Det kan høres ut som du mener at vi

alle er vår egen lykkes smed, og at hvis
man har det kjipt, så er det fordi man ikke
er flink nok til å tenke positivt?

– Jeg ser at budskapet kan tolkes sånn.
Vi har alltid et ansvar for vår egen situa-
sjon, men hvor mye vil variere fra situa-
sjon til situasjon. Mitt budskap er ikke
enten eller. Dette er et verktøy som gjør
det lettere å bli kjent med egne tanke-
mønster og egen psykologi. Da blir det
også lettere å forbedre egen situasjon.

.
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FORKLARER:  – I løpet av en dag har faktisk hele 95 prosent
av oss tanker med depressivt, angstfullt eller tvangspreget inn-
hold. Så hvorfor er ikke 95 prosent av oss psykiatriske pasien-
ter? Forklaringen er enkel: Alle har skrullete tanker, men ikke
alle tror på dem, sier psykolog og forsker Hanne H.
Brorson ved Universitetet i Oslo.
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Norsk forsker: 
Slik tenker 
du deg frisk

Psykologiske vitaminer:
A-vitamin - avsløring. Hjelper deg å avsløre tanker du 
ikke kan stole på, tanker som er overdrevent negative.

D-vitamin - diskusjon. Diskuter med deg selv: Har du 
tolket en situasjon riktig? Kan det tolkes mer nøytralt, 
eller mer positivt?

K-vitamin - kontroll. Utsett bekymringen. Finn en fast tid 
eller sted for tankevirusene, for eksempel på bussen hjem fra 
jobb.

A2-vitamin - aksept. I stedet for å unngå tanker, aksepter 
dem. Tanker kommer og går, de er ufarlige. Møt dumme 
tanker med et skuldertrekk i stedet for frykt.

A3-vitamin - aktivitet. Flytt oppmerksomhet ut fra hodet 
over på noe praktisk. Støvsuging, nettsurfing eller en 
joggetur. Lurt å ty til når de andre vitaminene ikke hjelper.

E-vitamin - eksponering. Konfronter de negative 
tankene. Gå på festen selv om du mistenker at du er uønsket, 
ta heisen selv om du frykter at den faller ned. Slik får du 
avslørt at det meste sitter i hodet ditt.

Kilde: Hanne H. Brorson, «Tankevirus»
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