iFightDepression

®

– veiledet selvhjelpsverktøy for behandling av depresjon
ZZZLȴJKWGHSUHVVLRQFRPQR

iFightDepression®
... er et nettbasert selvhjelpsverktøy for voksne og
ungdommer med mildere former for depresjon. Det har
som formål å hjelpe personer å mestre sine depresjonssymptomer og fremme tilfriskning med støtte fra en
helsearbeider som har fått opplæring i dette. Selvhjelpsverktøyet er gratis å bruke og baserer seg på prinsipper
fra kognitiv atferdsterapi. Det består av seks kjerneworkshoper med tilhørende øvelser og arbeidsark:
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TENKE, FØLE
OG HANDLE

SØVN OG
DEPRESJON

PLANLEGGE OG
GJØRE NOE SOM
GIR GLEDE

FÅ TING
GJORT

KJENNE IGJEN
NEGATIVE
TANKER

ENDRE
NEGATIVE
TANKER

Workshoper om AKTIVITET
Workshopene «Planlegge og gjøre ting som gir glede» og «Få ting
gjort» er laget for å hjelpe deg til å bli mer aktiv og begynne å gjøre
ting igjen, som du tidligere har funnet glede i og som kan være
nyttig for humøret ditt.

ATFERD/
HANDLING
Kommer ikke
i gang

FØLELSE
Nedstemt

KROPPSLIG
REAKSJON
Sliten anspent,
ukonsentrert

TANKER
«Jeg er ikke
bra nok»

De to første workshopene «Tenke, føle og handle»
og «Søvn og depresjon» gir deg en grunnleggende
forståelse av hvordan tankene, følelsene og
handlingene våre henger sammen, og hvordan
søvnen kan påvirke humøret vårt.

Workshoper om
NEGATIVE TANKER
Disse workshopene hjelper deg med å problematisere negativ
tenkning som kan påvirke hvordan vi føler om hendelser
og hvordan vi reagerer på dem.

ØVELSENE HANDLER OM Å:
DU KOMMER TIL Å:

registrere aktivitet
planlegge i forkant (f.eks. minst en positiv
aktivitet hver dag)
øve på å gjennomføre «kjedelige» gjøremål ved
§EU\WHQHGLPLQGUHVWHJRJIRUXWVHȴQQH
løsninger på eventuelle hindringer.

forstå hvorfor det er viktig å gjøre noe med
disse negative tankene
kjenne igjen hvilke typer negative tanker du har
og hva du kan gjøre for å endre dem
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Vil du ble veileder eller vil ha mer
informasjon, kontakt Hilde Thomassen:
hilde.thomassen@medisin.uio.no,
tlf 90 96 70 92

For mer informasjon om depresjon
og behandlingsmuligheter se også:

ZZZLȴJKWGHSUHVVLRQFRPQR

