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Healthy and safe solutions every day  

 

Psykisk og sosial helse under coronapandemien 
 

Hvordan håndtere bekymringstanker 
Av psykolog Brynjar Gunnarskog, AktiMed og Aker Care 

 

Bekymringsfulle tider 
I disse tider med coronavirus, nedstengt samfunn og overload av kriseinformasjon er det mange som 

opplever engstelse og bekymring. Kanskje ikke så rart, det er jo faktisk en reell grunn til bekymring. Ikke bare 

en bekymring knyttet til viruset i seg selv, men også en bekymring knyttet til konsekvensene av viruset og de 

tiltakene som er satt i gang. Du skal vite at Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og våre styrende 

myndigheter på mange måter ønsker å skape en viss grad av bekymring, rett og slett fordi de ønsker at vi 

skal forstå alvoret og dermed forstå behovet for tiltakene som er satt i gang. På fagspråket bruker vi det 

engelske begrepet «sense of urgency» for å forklare dynamikken mellom opplevelse av endring og behovet 

for å gjøre noe med det NÅ, og ikke vente til i morgen. 

 

Dette betyr jo at vi alle skal være noe bekymret nå, men graden av bekymring, hva jeg er bekymret for og 

hvor ofte jeg er bekymret, kan vi i stor grad påvirke selv. Du skal vite at bekymring først og fremst handler 

om en opplevelse og at denne opplevelsen er en tanke som forteller deg at noe er truende; at det er fare på 

ferde. Vi vet at når vi har slike tanker så får vi også en fryktrespons i kroppen. Denne fryktresponsen kan 

variere i størrelse, fra en lett uro i kroppen til en mer omfattende respons, med hjertebank, snøring i brystet, 

økt pust, tykkere spytt, hodepine, svimmelhet og skjelving. Vi har et lite område midt i hjernen som vi kaller 

det limbiske system. Det er dette systemet som styrer fryktresponsen i kroppen vår. Dette er på mange 

måter et svært godt system, fordi det hjelper oss til å forstå at det er fare i nærheten og ved å sende ubehag 

i kroppen vår så vil det hjelpe oss å forstå dette og handle ut i fra det; å unngå faren. Kroppen blir satt i det 

som mange sikkert har hørt om, en fight or flight modus, eller en får en stressrespons. Det limbiske system 

er i utgangspunktet så funksjonelt at det nærmest fungerer helt automatisk, nesten som vi har en hjerne i 

hjernen. Det betyr at når du blir ordentlig redd så er ikke det noe du velger gjennom en rasjonell og bevisst 

prosess, det valget har det limbiske system allerede tatt for deg, helt automatisk. Bevisste tanker spiller 

likevel en rolle i å aktivere det limbiske system, noe jeg kommer tilbake til. 

 

For meg som klinisk psykolog er det limbiske system, som du ser er markert i grønt på bildet under, 

særdeles fascinerende og ved å lære om hvordan dette fungerer kan du både utforske det selv og utfordre 

automatikken. For det er nettopp det du må gjøre for å kunne håndtere bekymringstanker, spesielt hvis du 

har mange slike tanker og hvis disse tankene fører til hyppig eller vedvarende stressrespons i kroppen din. 

 



© 2020 Aker Care   Page 2 of 4 

Hjernen vår er et svært spennende organ og vi 

tenker at oppbyggingen av hjernen speiler 

evolusjonen til oss mennesker. Jeg skal ikke 

gå i detalj om hjernen, det er ikke poenget, 

men vi kan si at hjernen har tre grunnleggende 

deler. Den første delen er selve 

hjernestammen, deretter har vi det limbiske 

system og til slutt Neocortex, den bølgete 

substansen som er utenpå det grønne feltet i 

bildet, som du ser når du ser på hjernen 

utenfra. Det er i Neocortex at vi resonnerer, 

beslutter og tenker bevisst. Denne delen av 

hjernen har utviklet seg sist i evolusjonen vår. 

Det limbiske system, som ligger midt inni 

hjernen vår, kan på mange måter sies å være 

urhjernen vår og har mange likhetstrekk med 

andre dyr og primater. 

 

Siden vi mennesker etter hvert har utviklet Neocortex med bevisste og rasjonelle tanker, så har ikke det 

limbiske system helt hengt med i svingene. For det limbiske system forstår ikke forskjellen på om du står 

overfor en reell fare, la oss si en løve, eller om du tenker på faren, at du tenker på en løve. Det betyr at vi 

mennesker ikke trenger å stå overfor en fysisk fare for å bli redd, vi kan faktisk tenke oss redde. Og det 

limbiske system forstår ikke forskjellen på en objektiv fare og en tanke om fare, det aktiverer den samme 

fryktresponsen i begge tilfeller. 

I tillegg, når det limbiske system er aktivert hjelper det oss å «scanne» omgivelsene etter tegn på fare. Dette 

er jo egentlig helt fantastisk fordi det hjelper oss til å fokusere på det aller viktigste for å overleve; nemlig det 

som på en eller annen måte kan true oss. Å lete etter det som ikke kan true oss er dermed ikke relevant for 

dette systemet. Dette er perfekt hvis vi bor i en jungel med mange farlige dyr, men det er jo det av få av oss 

som gjør. Og siden det limbiske system ikke forstår forskjellen mellom en reell fare og tanken om en fare, så 

vil jo en tanke om fare, det vil si en bekymringstanke, fort medføre at jeg leter etter tegn som bekrefter denne 

faren. Så hvis jeg eksempelvis er bekymret for om jeg har fått Coronaviruset, så vil jeg nesten automatisk, 

fordi bekymringen aktiverer det limbiske system, lete etter tegn på at jeg har viruset i kroppen. Og da kan 

fryktresponsen i seg selv likne på symptomer på viruset. Dette sier jeg ikke for å bagatellisere viruset, men 

for å forklare hvordan bekymringer, det limbiske system og fryktresponser henger sammen og at det faktisk 

kan lure oss til å tro noe som faktisk ikke er reelt. 

Hva er mine bekymringer og bekymringer hos de rundt meg? 
I den tiden vi er inne i nå, kan bekymringer være så mangt. Som en mann fortalte meg på fredag 

ettermiddag; «dette har vært den verste uken i livet mitt, med hjemmekontor og to barn i hjemmeskole. Dette 

viruset kommer til å redusere befolkningsveksten, ikke på grunn av viruset i seg selv, men tiltakene. Flere 

barn i vår familie kommer i hvert fall ikke på tale». Nå var jo dette litt humoristisk sagt, men han uttrykte at 

hele situasjonen medførte stor grad av stress og at hans bekymring var knyttet til varigheten av tiltakene og 

ikke viruset i seg selv. Andres bekymring kan være knyttet til økonomi, enten akutt eller i nær fremtid. Mange 

har blitt permittert, noe som absolutt kan være bekymringsfullt. Og det er ikke bare å si til seg selv at «det 

bekymrer meg ikke», fordi en permittering skaper jo en reell økonomisk usikkerhet i fremtiden. 
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Mange av dere har jo heller ikke bare egne bekymringer å tenke på, men også andre i familien sine 

bekymringer, som barn og ungdommer, eller dine egne foreldre eller besteforeldre. Kanskje du har noen 

rundt deg som er i risikogruppen for å bli svært syk av viruset? Og i all informasjonen som kommer om 

viruset i disse dager, i alle kanaler, på nett og sosiale medier, så er det ikke vanskelig å forstå at mange blir 

bekymret for om de kan bli alvorlig syk eller ikke av coronaviruset. 

 

Jeg har ikke til hensikt å bagatellisere reelle bekymringer i denne tiden, som jeg har nevnt tidligere, men det 

er likevel mulig å få slike bekymringer til å bli mindre belastende for deg og redusere de helsemessige 

konsekvensene av disse bekymringene. 

Gule, røde og grønne tanker 
Noen av dere som har barn eller ungdommer har kanskje hørt at de har lært om røde og grønne tanker på 

skolen, der røde tanker er negative tanker og grønne er positive tanker. Helsesykepleierne på skolene 

underviser i dette. Jeg pleier å dele tanker inn i tre farger: 

▪ Gule tanker: Tanker som gjør meg usikker og bekymret 

▪ Røde tanker: Tanker som konkluderer med at noe er negativt eller at fremtiden er håpløs, spesielt noe 

som er rettet mot meg selv, min egen helse eller mitt eget selvbilde 

▪ Grønne tanker: Tanker som gjør meg glad og oppstemt, tanker som er rasjonelle og som direkte 

utfordrer de gule og røde tankene, tanker om tidligere positive hendelser eller tidligere utfordringer jeg/vi 

har kommet oss gjennom. 

 

Poenget med denne inndelingen er på en lett måte å forklare at når bekymringer oppstår, for det gjør de, så 

kan disse gule tankene gå over til enten å bli røde eller å bli grønne tanker. Og som du lærte om det limbiske 

system, så vil bekymringstanker fort få oss til å lete etter tegn på at bekymringene stemmer og dermed kan 

gule tanker nærmest automatisk bli gjort om til røde tanker. For eksempel, hvis jeg er bekymret for å bli 

smittet (gul tanke) og leser alle de verste historiene i mediene, kan jeg fort konkludere med at jeg sikkert 

kommer til å dø snart (rød tanke). Da skaper ikke lenger bekymringen bare en uro i kroppen min, men den 

kan gi meg en sterk fryktrespons, kanskje en panikkfølelse. 

Her er noen råd for å håndtere bekymringstanker 

1. Utforsk bekymringene hos deg selv og de rundt deg 
Snakk om bekymringene! Har noen av bekymringstankene gått fra å være gule tanker til å bli røde tanker? 

Vær spesielt oppmerksom på barn og ungdommer, både tanker de har om seg selv, men også hvilke 

bekymringer de har om dere som foreldre. For mange unge er det verre å tenke på at noe skal skje med mor 

eller far. Mange unge kan holde slike tanker inni seg fordi de er redd for at tanken stemmer. Stiller de 

eksempelvis spørsmålet «skal vi dø», så er de redd for å få bekreftet dette. Og husk at dette også gjelder 

eldre personer og mennesker i risikogrupper. Ungdommer kan også være bekymret for familiens økonomi. 

Som en ungdom uttalte; «jeg vet ikke om jeg kan fullføre sertifikatet på bil, fordi både mamma og pappa er 

permittert». Utforsk bekymringene, still spørsmål, ta det gjerne opp når dere sitter sammen rundt sofabordet. 

 

2. Normaliser bekymringene 
Du skal vite at det er helt normalt å bli bekymret i tider som nå og at all den overveldende informasjonen og 

tiltakene som settes i gang naturlig nok fører til bekymringer hos mange. Å normalisere bekymringer er viktig; 

å akseptere for seg selv og andre at det er naturlig å bli bekymret. Å akseptere en bekymring betyr ikke at en 

bekrefter at bekymringen er sann eller reell, men skaper rom for å snakke videre om bekymringene slik at de 
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kan håndteres. Å avvise en bekymring som andre har, uten å håndtere den, kan medføre at bekymringen 

forsterkes. Husk at når det limbiske system er aktivert så er hjernen opptatt av å lete etter bekreftelser på 

bekymringen. Hvis andre avviser min bekymring vil jeg fort kunne tenke at de ikke vil snakke om det fordi de 

selv er redde. 

 

3. Ha en dialog om gule, røde og grønne tanker og det limbiske system 
Du som har lest denne artikkelen kan nå kunne forklare til andre forskjellen på gule, røde og grønne tanker 

og hvordan det limbiske system fungerer. Skap en dialog med andre om dette. Du kan tegne og forklare. 

Hvis du har barn og ungdommer hjemme kan du få dem til å tegne eller skrive ned gule bekymringstanker og 

utfordre dem til å komme opp med grønne alternative tanker. Kanskje dere sammen kan hjelpe hverandre 

med å komme opp med grønne tanker som alle kan si til hverandre? Samtaler om gule, røde og grønne 

tanker kan gi mye læring for deg selv og din familie, som kan gjøre dere alle mer robuste for senere 

utfordringer i livet. 

 

4. Identifiser hvilke bekymringer du kan håndtere ved å innhente faktainformasjon 
Du har sett at det er et enormt informasjonsomfang på fjernsyn, på nett og på sosiale medier. Mange leger 

og eksperter uttaler seg om skrekkscenarier. Det er jammen ikke greit å vite hva som er fakta eller ikke når 

omfanget av informasjon er så enormt og varierende. Jeg anbefaler at du og dere er svært bevisste på hvor 

dere henter faktainformasjon fra. 

 

Jeg anbefaler hovedsakelig fire nettsteder: www.fhi.no, www.helsedirektoratet.no, www.helsenorge.no, 

www.regjeringen.no. 

 

På disse sidene vil dere kunne finne mye som kan redusere bekymringer om viruset, om hvem som er i 

risikogruppen, om hvilke tiltak som er satt i gang og hva regjeringen gjør for å avhjelpe økonomien til 

bedrifter og enkeltpersoner. 

 

5. Identifiser bekymringer om noe i fremtiden som du/ dere egentlig ikke kan gjøre så mye 

med 
Å leve i usikkerhet er ikke så enkelt. Mange ganger skulle vi ønske at vi kunne spå inn i fremtiden. Men det 

er det få av oss som kan! Bekymringer om noe i fremtiden som er vanskelig å svare på akkurat i dag er 

bekymringer som medfører økt aktivering og stress over tid. Vi håndterer slike bekymringstanker ulikt; noen 

sier «pytt, pytt, det der får jeg ikke gjort noe med, så det gidder jeg ikke å bruke tid på å bekymre meg over 

akkurat nå». Andre bekymrer seg mye om hva som eventuelt kan skje i fremtiden, og noen tenker gjerne 

«worst case»; «dette kommer til å gå ille». Det er viktig at du identifiserer nettopp slike tanker og at du kan 

ha en dialog med andre og de hjemme om dette. Det å bevisstgjøre hverandre på at slike tanker om 

fremtiden ikke løser de utfordringer du står oppe i akkurat i dag, snarere tvert imot, det gjør deg bare mer 

urolig og stresset. Prøv å si til deg selv og andre at du ikke kan ha kontroll på alt som skjer i fremtiden og at 

det du ikke kan kontrollere, det trenger du ikke bruke tid og energi på. Det er ikke alltid så lett å tenke slik i 

usikre tider, men det er viktig at du prøver. Og husk; øvelse gjør mester! 

 

 

Lykke til! Husk at mange bekymringer kan håndteres bedre ved å tenke litt annerledes. Det ligger 

mye kraft i tankene dine! 

http://www.fhi.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsenorge.no/
http://www.regjeringen.no/

