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Sammendrag
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Tittel: Mindfulness og generalisert angstlidelse
Veiledere: Gunvor Marie Dyrdal og Margrethe Seeger Halvorsen
Generalisert angstlidelse (GAD) er en kronisk lidelse karakterisert av vedvarende angst,
spenninger og bekymring. Den er en av de mest vanlige psykiske lidelser og har en negativ
innvirkning på fungering og livskvalitet. Til tross for den negative innvirkningen på både
individet og samfunnet, har man ikke lykkes i å finne gode behandlinger for lidelsen. Selv om
evidensbaserte intervensjoner har vist seg å være effektive, har omtrent halvparten kliniske
symptomer etter behandling. I forsøket på å finne bedre intervensjoner, er det med
utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi blitt utviklet flere Mindfulness-Baserte Intervensjoner
(MBI). Det er etter hvert evidens for effekten av MBI i behandling av GAD, men foreløpig er
det lite kunnskap omkring de involverte mekanismer som forklarer de positive helseutfallene.
I denne teoretiske oppgaven vil jeg undersøke virksomme prosesser og mekanismer
ved MBI, som ser ut til å motarbeide opprettholdende faktorer ved GAD. Jeg vil ta
utgangspunkt i teorier om GAD som foreslår at unngåelse av indre opplevelser (tanker,
følelser og kroppsfornemmelser), er en kjerneprosess ved lidelsen. I mangel av strategier blir
bekymring benyttet for å regulere emosjoner. Rasjonale for MBI i behandling av GAD er at
det ikke er angst og frykt som er problemet, men motstanden mot å erfare disse emosjonene.
Gjennom meditasjonspraksis kan man utvikle grunnleggende ferdigheter, som selvregulering
av oppmerksomheten og en aksepterende holdning. Det legges det til rette for et skifte i
perspektiv, der man observere indre opplevelser på en vennligere måte. På denne måten kan
forholdet til emosjoner endres. Det er flere mekanismer som er involvert i denne prosessen.
De vil på hver sin måte og i samspill bidra i behandlingsløpet. Mekanismene som undersøkes
er oppmerksomhet, aksept, desentrering og eksponering. Jeg vil argumentere for at aksept og
eksponering er av vesentlig betydning for en hensiktsmessig behandling.

V

VI

VII

Forord
For elleve år siden ringte jeg psykologforeningen og bestilte et eksemplarer av psykologisk
tidsskrift. Temaet interesserte meg og handlet om oppmerksomt nærvær. Jeg husker jeg satt i
solsengen utenfor sommerhuset i Sverige, og fordypet meg i tekster om både Buddha og
mindfulness. Dette ga gjenklang! Noen år tidligere hadde jeg tilfeldigvis kommet over CD’n
til A. Kroese i en bokhandel. Den inneholdt veiledet meditasjon, og det ble hverdagsrutine å
meditere, alle varianter. Endel år senere meldte jeg meg på kurs i Mindfulness-Basert Stress
mestring, hvor Gunvor var instruktør. Når hun nå har veiledet meg under denne oppgaven, har
jeg igjen fått benytte meg av hennes kunnskap på området. Takk til deg Gunvor, for ditt
engasjement og for ditt krav om at jeg skulle «finne den røde tråden» i oppgaven. For det har
ikke vært helt enkelt å sette seg inn i et komplekst, men spennende fagfelt. Og en stor takk til
deg også Margrethe, for kjappe og konstruktive tilbakemeldinger. Det har vært uvurderlig
oppfølging mot innlevering av oppgaven. Sist men ikke minst, takk til den generøse Anders
som tar på seg jobben hjemme med alt det som hører til. Nå kommer jeg hjem igjen!
Det har lenge vært i tankene at jeg skulle fordype meg i oppgavens tema, og jeg er så
takknemlig for at jeg har fått lov til å fordype meg i mindfulness. Dette vil jeg ha med meg
videre i yrket som psykolog.
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1 Innledning og problemformulering
Generalisert angstlidelse (GAD) blir omtalt som en kronisk lidelse, preget av overdreven
engstelse og bekymringer for ulike temaer i hverdagen vi alle kan kjenne oss igjen i. Angst og
spenningssymptomer er vedvarende og kommer til uttrykk som nervøsitet, skjelving,
muskelspenninger, svetting, ørhet, hjertebank og svimmelhet. For å oppfylle kriteriene for en
diagnose, må disse symptomene være tilstede de fleste dager, over en periode på minst seks
måneder (World Health Organization, 2016). I det amerikanske diagnosesystemet fremheves
det som et kjernetrekk ved lidelsen at personen finner det vanskelig å kontrollere
bekymringen (American Psychiatric Association, 2013). GAD er en av de vanligste
angstlidelsene og vil ramme 2-4% av oss i løpet av livet (Helseinformatikk, 2018). Lidelsen
vurderes å være kronisk og det er vanskelig å bli bedre uten behandling (Eustis, HayesSkelton, Roemer & Orsillo, 2016).
På bakgrunn av empiri vurderes kognitiv atferdsterapi (CBT) som en effektiv
behandling av angstsymptomene (Covin, Ouimet, Seeds, & Dozois, 2008; Mitte, 2005; Power
et al., 1990). Allikevel viser forskning at omtrent 50% av pasientene med GAD, fortsetter å ha
kliniske symptomer etter behandling (Borkovec & Ruscio, 2001), og at det å forlenge terapi
ikke bedrer utfall (Borkovec, Newman, Pincus, & Lytle, 2002). I forsøket på å finne effektive
intervensjoner for GAD, har det med utgangspunkt i CBT blitt utviklet nye
behandlingsmodeller. Forskning viser at mindfulness-baserte intervensjoner (MBI) er
effektive når det kommer til å redusere angst i sammensatte grupper, der deltakerne har ulike
angstdiagnoser. Behandlingene kan vise til bedre resultater enn det å stå på venteliste
(Vøllestad, Sivertsen, & Nielsen, 2011) og psykoedukative intervensjoner (Lee et al., 2007;
Kim et al., 2009). Om man ser på behandlingseffekt for MBI når det kommer til de enkelte
angstlidelsene, ser det ut til at aksept-basert atferdsterapi for GAD er mest effektiv (Roemer,
Orsillo, & Salters-Pedneault, 2008).
Som fagfelt har vi etter hvert mye kunnskap om effekten av MBI for GAD, men det er
fortsatt få studier som har undersøkt de spesifikke endringsmekanismene bak disse resultatene
(Kazdin, 2007). Dette er et viktig forskningsområde, da det å identifisere virksomme
mekanismer blant annet vil kunne øke behandlingsrespons og forbedre tradisjonelle
evidensbaserte behandlinger for GAD. Det vil også bidra til innsikt i hva som virker på tvers
av behandlinger som tradisjonell kognitiv atferdsterapi (CBT) og MBI. Samtidig kan det gi
informasjon om hvilke mekanismer som er unike for de ulike behandlingene. På denne måten
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har vi som klinikere større grunnlag for å anbefale passende terapi for den enkelte pasient og
for de ulike lidelsene.
Med denne teoretiske oppgaven ønsker jeg å undersøke hvilke mekanismer og
prosesser ved MBI som antas å kunne motvirke det som opprettholder GAD. Teorier om
GAD vektlegger unngåelsen av indre opplevelser (tanker, følelser, kroppsfornemmelser) som
hovedårsaken til at lidelsen vedvarer. I mangel av adaptive måter å regulere emosjoner på
benyttes bekymring som unngåelsesstrategi. Rasjonale for mindfulness-baserte tilnærminger
til GAD er at angst og frykt ikke er problemet, men at det er forholdet til disse opplevelsene
som er årsaken til lidelsen. Målet med MBI er å derfor å endre klientens forhold til egne
erfaringer. Jeg vil argumentere for at denne endringen skjer gjennom en meditasjonspraksis,
som fører fram mot en eksponering for det som unngås. Jeg ønsker derfor å beskrive
mindfulness som en utviklingsprosess, der man trener opp grunnleggende egenskaper som er
avgjørende for at behandlingen blir vellykket.
Å trene oppmerksomheten for å fremme tilstedeværelse og å øve seg på å innta en
aksepterende holdning til problematiske opplevelser, er forutsetningen for å fremme et
distansert blikk på ytre og indre fenomener. Med aksept for egne tanker, følelser og
kroppsfornemmelser, vil personer med GAD endre det kritiske og dømmende forholdet til
disse opplevelsene. I prosessen fram mot å tåle denne eksponeringen vurderes betydningsfulle
prosesser og mekanismer å være involvert. De vil på hver sin måte og i interaksjon med
hverandre, bidra i behandlingsløpet. Mekanismene som hovedsakelig undersøkes i denne
oppgaven er oppmerksomhet, aksept, desentrering og eksponering. Det vil argumenteres for at
aksept som mekanisme spiller en vesentlig rolle i eksponeringen.
Strukturen i oppgaven er tenkt å gjenspeile utviklingsprosessen beskrevet over. Dette
innebærer at jeg først vil undersøke hvordan meditasjon påvirker oppmerksomheten, for så å
introdusere holdningskomponenten. Videre skal jeg presentere det viktige skifte i perspektiv,
og hvordan dette er avgjørende for at eksponeringsøvelser kan gjennomføres. Jeg vil til slutt
gjennomgå hvordan mindfulness ser ut til å kunne fasilitere nye strategier for å regulere
emosjoner, som kognitiv revurdering og det å eksponere seg for egne følelser. Underveis vil
jeg presentere studier som kan belyse både prosesser og bidraget fra de forskjellige
mekanismene. Det vil deretter bli en diskusjon av teori og empiri. Helt til slutt vil jeg
kommentere styrker og svakheter ved studien, og implikasjoner for behandling og for videre
forskning.
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1.1 Metode
Jeg har valgt å gjennomføre en teoretisk oppgave, som er ment å undersøke og analysere
virksomme mekanismer ved MBI for personer med en GAD diagnose. Mitt utgangspunkt var
Roemer og Orsillo (2002) sin aksept-baserte atferdsmodell for generalisert angstlidelse. Jeg så
dette som en mulighet til å fordype meg både i mindfulness og GAD. For å kunne vurdere
relevansen av å benytte mindfulness i en behandling av GAD, ble det viktig for meg å kjenne
til teori og empiri som gir kjennskap til de opprettholdende faktorene for lidelsen. Jeg var
nysgjerrig og ønsket å sette meg godt inn i grunnforskningen på lidelsen, og den historiske
utviklingen av teoriene. Når jeg fikk bedre forståelse for lidelsens kjernemekanismer, kunne
jeg sannsynligvis ha større grunnlag for å vurdere rasjonale for MBI i behandling av GAD.
Utvelgelse av databaser og studier. For å få oversikt over teori og forskning på feltet, ble det
utført et bredt litteratursøk. Ved hjelp av en bibliotekar ved universitetsbiblioteket i Oslo, ble
databaser valgt på bakgrunn av relevans for tema. Disse basene ansees å dekke et stort område
innen psykologisk faglitteratur. Litteratursøket skulle inkluderer empiriske artikler som har
hatt til hensikt å studere a) mekanismer ved MBI som bidrar til å redusere symptomer ved
GAD, b) atferdsstudier som undersøker meditasjonens påvirkning på
oppmerksomhetssystemer og c) nevrovitenskapelige studier som undersøker hvordan
mindfulness påvirker oppmerksomhetsnettverk og emosjonsregulering hos mediterende. De er
publisert på engelsk, og ha vært utgitt i fagfellevurderte tidsskrift.
Utvalg. Da det er lite publisert forskning på studier som undersøker mekanismer, ble det
vurdert at utvalget kunne bestå av både kliniske og ikke-kliniske grupper. I de studiene som
inkluderer deltakere uten en GAD diagnose, var inklusjonskriteriene at de skulle rapportere
kliniske eller forhøyede symptomer på lidelsen eller på trekkangst. I noen studier var målet å
undersøke korrelasjoner mellom grad av disposisjonell mindfulness (Five-Facet Mindfulness
Questionnaire, FFMQ; Baer et al., 2004) og symptomer på GAD hos et ikke-klinisk utvalg.
Jeg inkluderte disse da hensikten med studiene ikke var å avdekke endringer i symptomer. Jeg
har også valgt å inkludere deltakere som i tillegg til symptomer på GAD, også kunne ha
forhøyede symptomer på andre lidelser. Utvalget skulle være i alderen 18 og 60 år.
Intervensjon. Jeg inkluderte studier der intervensjonen enten involverte MBI, eller
avspenningsøvelser som inkluderte aspekter ved mindfulness i instruksjonene.
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Søkestrategi og søkeord. Jeg ønsket å inkludere kvantitative og korrelasjonelle studier i
oppgaven. Selv om det foreløpig er lite forskning på feltet, ville jeg ekskludere kasusstudier.
Det er vanskelig å generalisere på bakgrunn av få deltakere, og man kan si lite sikkert om
årsakssammenheng. Litteratursøket ble gjennomført i søkebaser som PsychInfo, Medline,
Google Scholar og Cochrane Library. Det ble søkt etter alle variasjoner av tre kjernebegrep
‘generalized anxiety’, ‘mindfulness’, ‘emotion regulation’, ‘neural correlates’. Kjernebegrep
ble kombinert med synonymer ved bruk av OR. Etter at de fire kjernebegrepene ble
kombinert med sine synonymer, ble de kombinert med hverandre ved hjelp av AND.
Trunkering (*) ble brukt for å ikke miste relevante søketreff. Dette ga 360 treff. Etter å ha lest
tittel og sammendrag manuelt, satt jeg igjen med 126 artikler som skulle vurderes nærmere.
Etter å ha lest sammendrag og referanselister, satt jeg igjen med 12 studier som omhandlet
mekanismer ved MBI i behandling av GAD. Den ene var en kasusstudie med et utvalg på tre
personer, og ble derfor ekskludert.
I utsilingsprosessen har jeg tatt utgangspunkt i studier med forskningsteori som bygger
på Kabat-Zinns (1994) definisjon av mindfulness og teoretiske modeller som kan relateres til
hans tilnærming (Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman, 2006; Bishop et al., 2004; Hölzel et
al., 2011). Det eksisterer flere behandlingsmodeller der aspekter ved mindfulness er inkludert.
Med dette er det også ulike måter å begrepsfeste fenomener. Jeg har vurdert det som å være
for komplekst å inkludere studier som ansees å ha et annet begrepsapparat. Med dette kan
kanskje viktig forskning ha blitt oversett. Jeg har ikke hatt til hensikt å skaffe en oversikt over
alle studiene på fagfeltet. Formålet var å fange opp hvilke mekanismer det hadde vært mest
forsket på. Etter litteratursøket var det tre som framsto som mest relevante å inkludere i
oppgaven. Det var oppmerksomhet, aksept og desentrering.
Resultater. Av de inkluderte studiene i denne oppgaven, er fem korrelasjonelle studier og syv
er eksperimentelle. Studiene er publisert mellom 2010 og 2017, og alle er utgitt i
fagfellevurderte tidsskrifter. Ni studier er utgitt gjennom forlag som Elsevier, Wiley og
Springer. To studier er utgitt gjennom det Nasjonale helseinstitutt i USA (NIH) og det
Nasjonale helsedepartementet i USA. Studiene er for det meste gjennomført i USA, men én
ble utført i England og to i Australia.
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2 Generalisert angstlidelse
I følge rapporten fra Norsk Helseinstitutt (Reneflot et al., 2018) er forekomsten av psykiske
lidelser i Norge omtrent på samme nivå som andre Europeiske land. Tolvmåneders
prevalensen for GAD i Norge er ca. 1-2%. I løpet av livet vil omtrent 2-4% av befolkningen
oppleve minst én episode med GAD, og mer enn dobbelt så mange kvinner som menn får
diagnosen. Komorbiditet med andre psykiske lidelser er høy, hvor depresjon forekommer hos
ca. 2/3 av pasientene (Helseinformatikk, 2018). Epidemiologiske studier i USA har funnet
noe høyere forekomst med en livstidsprevalens på opptil 5,7%, og en 12 måneders prevalens
på rundt 3.1% (Reneflot et al. 2018). Hoge, Ivkovic, & Fricchione (2012) fant at det å være
separert, enke, skilt, arbeidsledig eller det å være hjemmeværende var sårbarhetsfaktorer for
lidelsen. Andre faktorer som lav sosioøkonomisk status, omsorgssvikt i barndommen,
internaliserende problemer og atferdsvansker som barn økte også sannsynligheten for å
utvikle GAD. Lidelsen er også assosiert med stor grad av arbeidsuførhet og svekket
livskvalitet. I en internasjonal studie om uførhet grunnet mental sykdom, hadde 38% av
personene med GAD moderate til alvorlige vansker i jobbsammenheng (Hoge et al., 2012), og
gjennomsnittlig fravær fra jobb hos denne pasientgruppen var på 6,3 dager i måneden.
GAD ble først en egen diagnose i den reviderte utgaven av den amerikanske
diagnosemanualen DSM III (American Psychiatric Association, 1987). Tidligere ble den for
det meste brukt som en residual diagnose for personer som ikke oppfylte kriteriene for de
andre angstlidelsene. At GAD sent ble en egen diagnose tilsier at kunnskap omkring lidelsen
er relativt ny, og at teoriene stadig er under revidering og utvikling. Bekymring er i tillegg til
angst, kjernetrekkene ved lidelsen. Bekymring beskrives som en prosess bestående av «en
rekke av tanker og bilder, ladet med negativ affekt og som er relativt ukontrollerbare.
Bekymringen representerer et forsøk på å delta i mental problemløsning omkring et problem
der utfallet er usikkert (Borkovec, Robinson, Pruzinsky, & De Pree, 1983, min oversettelse).
Definisjonen har senere blitt utvidet til å inkludere en engstelse for fremtidige negative
hendelser (Barlow, 2002), der «negativt ladet verbal tankeaktivitet dominerer» (Borkovec,
Ray, & Stober, 1998, min oversettelse). For å kunne utvikle effektive behandlinger av GAD,
er det nødvendig å klargjøre og identifisere det som opprettholder symptomene. Jeg vil derfor
gi en utdypende gjennomgang av bekymringen som fenomen, og hvilken funksjon den antas å
ha.
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2.1 Bekymringens natur og funksjon
Tendensen til å ønske å unngå eller endre egne indre opplevelser, er antatt å være en
fundamental prosess ved angstlidelser (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999), og hos personer
med GAD ansees bekymring å være selve strategien for å unngå disse erfaringene (Lee,
Orsillo, Roemer, & Allen, 2010). Selv om unngåelse kan dempe negative opplevelser over en
kort periode, har dette vist seg å være ineffektivt og kan paradoksalt nok øke ubehag (SaltersPedneault, Tull, & Roemer, 2004). Det er flere årsaker til at individer med lidelsen bekymrer
seg, noe jeg vil utforske i denne delen av oppgaven. Men først skal jeg si litt om hvordan
forskningen på bekymring som fenomen utviklet seg.
De første studiene på bekymring, var først og fremst interessert i å avdekke hvilke
mentale tankeprosesser som var involvert når personer bekymrer seg. Ved å sammenligne
personer med en GAD diagnose med en ikke-engstelig kontrollgruppe, undersøkte man om
tankeinnholdet besto av enten verbalt selvsnakk eller visualisering i form av bilder. Under
avslapning rapporterte personer med GAD like mye verbal tankevirksomhet som
visualisering. I kontrollgruppa dominerte det visuelle innholdet, men når de fikk instruksjoner
om å bekymret seg kunne man se et skifte mot mer selvsnakk. Etter et terapiforløp så man
derimot mer normal visuell aktivitet hos personene med GAD under avslapning, i tillegg til et
skifte mot selvsnakk når de ble bedt om å bekymre seg (Borkovec & Inz, 1990). At vi
bedriver en form for engstelig selvsnakk når vi bekymrer oss, blir også avdekket av studier
som viser elektrokortikale forskjeller mellom de som bekymrer seg mye og de som ikke gjør
det. De som er kronisk bekymret har økt aktivitet i venstre hemisfære samtidig med frontal
beta aktivering (Borkovec, Ray, & Stober, 1998; W. R. Carter, Johnson, & Borkovec, 1986).
Men hva er det personer med GAD unngår når de snakker til seg selv?

2.1.1 Demper bekymring fysiologiske responser?
På bakgrunn av denne forskningen antok man at personer med GAD ubevisst benytter
bekymring for å unngå ubehagelige visuelle tankeprosesser, og for å dempe tilhørende
fysiologiske responser. Videre bygget man sine hypoteser på kunnskap om at visuelle bilder
er nært forbundet med emosjoner, fysiologi og atferd. Det å se for seg en negativ hendelse kan
skape kroppslige reaksjoner, lignende de man har om hendelsen faktisk skjedde i
virkeligheten. Det å verbalt fortelle om det samme til seg selv, utløser derimot svært lite av
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den samme responsen (Vrana, Cuthberg, & Lang, 1986). Flere undersøkelser indikerer at den
faktiske emosjonelle responsen til bilder med fryktet materiale, dempes ved at man bekymrer
seg først (Tucker & Newman, 1981; Borkovec & Hu, 1990; Peasley-Miklus, & Vrana, 2000 ).
Studier viser også at om vi skal huske noe traumatisk, så domineres innholdet av visuelle
bilder. I tillegg er det angstdempende å bekymre seg før man skal minnes noe ubehagelig, i
motsetning til å trekke fram det ubehagelige først (Behar, Zuelling, og Borkovec, 2005). Dette
tyder på at bekymringen ikke bare har en dempende effekt på fysiologisk aktivering, men
også på negativ affekt. Foa og Kozak (1986) hevder at en fullstendig prosessering av
emosjonelt materiale er nødvendig for å fjerne angst. Ved å bekymre seg blir negative
emosjonelle tilstander som ligger i det å møte frykt, forhindret. Det å bekymre seg vil derfor
bli forsterket ved at skremmende og truende bilder blir fjernet (Borkovec, 1994; Borkovec,
Alcaine, & Behar., 2004).
Bekymring demper ikke bare som beskrevet over, kroppslig aktivering. Både GAD og
bekymring er relatert til en vedvarende undertrykkelse av det samme systemet. Bortsett fra at
musklene generelt er anspent, er det bare mindre variasjon i hjerterate og svetteproduksjon
som skiller individer med GAD fra kontrollgrupper. Noen har karakterisert denne reaksjonen
som forårsaket av et lite fleksibelt nervesystem og at kronisk bekymring i tillegg til lav grad
av fysiologisk aktivering, svekker aktivering av systemet som skal roe oss ned (Thayer,
Fidman & Borkovec, 1996 ; Lyonfields, Borkovec, & Thayer, 1995). På bakgrunn av dette
aktiveringsmønsteret blir det foreslått, at GAD klienter er i en vedvarende frys-respons og har
vanskeligheter med å slappe av.
Oppfatninger av trusler utløser vanligvis en flykt-eller-kjemp respons for å unngå fare.
Hos personer med GAD er der ingen åpenbar ytre fare og derfor mindre atferdsunngåelse enn
det man finner ved andre angstlidelser. I mangel av tilgjengelige muligheter antas det at
bekymring blir strategien for å løse det som oppfattes som trusler (Borkovec, Alcaine, &
Behar, 2004 ). En deaktivering av det systemet som skal fremme ro og avslapning, vil kanskje
over tid kunne ha en negativ påvirkning på kontroll over oppmerksomheten. Når vi
gjennomgående antar at vi står overfor en uunngåelig trussel, vil vi automatisk søke etter en
måte å unngå eller forhindre den. Konsekvensen er at man blir kontinuerlig opptatt av å løse
problemer, noe som resulterer i at man er mindre i kontakt med det som skjer her og nå.
Studier viser at GAD klienter har gjennomgående oppmerksomhetsbias mot trusler
(McLeod, Campell, Rutherford, & Wilson, 2004). Uhensiktsmessige kognitive og affektive
bias er antatt å både forårsake og opprettholde angst. Engstelige personer er konstant på vakt
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overfor fare (Mogg, Garner, & Bradley, 2007) og de fortolker tvetydig informasjon som
truende. Når personer med angst har oppmerksomheten rettet mot framtidig fare som de
prøver å løse, blir de oftere distrahert og strever med oppgaver som krever selvregulering av
oppmerksomheten. Forholdet mellom lav grad av oppmerksomhetskontroll og påtrengende
negative tanker (bekymring) hos engstelige personer, er etablert.

2.1.2 Bekymring hindrer emosjonelle svingninger
Newman og Llera (2011) har foreslått at istedenfor å handle om en unngåelse av emosjonell
prosessering, så er bekymring opprettholdt av troen på at bekymringen demper opplevelse av
emosjonelle kontraster. Dette betyr at de er redde for å bli overrasket, da dette vil føre til en
emosjonell respons de ikke er forberedt på. Ved å bekymre seg er man allerede litt emosjonelt
aktivert, og svingningen i opplevelsen vil variere mindre. Antagelsen om denne funksjonen er
blant annet basert på empiri som viser at bekymring i seg selv utløser negative emosjoner
(Newman & Llera, 2010, 2011). Samtidig er bekymring også funnet å øke fysiologisk
aktivering, i form av raskere hjerterate og høyere svetteproduksjon som de mest framtredende
symptomer (Andor, Gerlach, & Rist, 2008). Basert på tidligere forskning fremheves en
emosjonell sensitivitet og sårbarhet hos personer med GAD. Denne sensitiviteten kan føre til
en frykt for å bli overrasket av hendelser, da disse kan føre til et raskt skifte i emosjonell
opplevelse. Det foreslås derfor at de foretrekker å være emosjonelt forberedt på en ubehagelig
hendelse slik at de unngår den følelsesmessige svingningen som en overraskende negativ
opplevelse kan gi.
Studier viser at personer med GAD blir mer opprørt enn ikke-engstelige, ved det å
erfare raske emosjonelle svingninger fra en avslappet tilstand til en som var overveldende
negativ (Newman og Llera, 2011). Bekymring opprettholdes og forsterkes av lettelsen over at
det fryktede utfallet ikke skjer, samtidig som det lykkes å unngå en emosjonell kontrast. Som
støtte for sine hypoteser vises det til studier der bekymring leder til høyere og forlenget
negativ emosjonalitet og fysiologisk aktivering. I tillegg viser forskning at bekymring ikke
undertrykker påfølgende stimuli.

2.1.3 Bekymring som opplevelsesunngåelse
Som nevnt var det tidlig antagelser om at bekymringens funksjon var å dempe emosjonell
prosessering og fysiologiske responser. Roemer, Salters, Raffa, & Orsillo (2005) foreslår at i
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tillegg til å dempe emosjonell prosessering, så er bekymring assosiert med unngåelse av
emosjonell opplevelse og emosjonell kroppslig aktivering. Senere forskning har støttet
hypotesen, da personer med GAD rapporterer å erfare emosjoner med høyere intensitet enn
personer som ikke har lidelsen. I tillegg til en begrenset forståelse for emosjoner, har de
høyere grad av negativ reaktivitet overfor egne emosjoner og blir derfor kritisk og dømmende
i møte med dem. Samtidig strever de med å roe seg selv ned i møte med negative følelser
(Turk, Heimberg, Luterek, Mennin, & Fresco, 2005). Man antar at personer med GAD
mangler strategier for å håndtere de vanskelige opplevelsene, og benytter bekymring for å
unngå emosjoner. Denne unngåelsen reduserer stress i det korte løp (Hayes et al. 1996). På
lang sikt kan derimot kan dette føre til at man unngår situasjoner, noe som kan gjøre individet
mindre deltagende i aktiviteter som personen finner meningsfulle (Michelson, Klee, Orsillo,
& Roemer, 2011). Dette kan resultere i økende ubehag som kan igangsette flere negative
indre opplevelser, noe som forsterker sirkelen (Behar, DiMarco, Hekler, Mohlman, & Staples,
2009).

2.1.4 Positive og negative oppfatninger om bekymring
Man har funnet at personer med og uten en GAD diagnose deler de fleste oppfatninger
omkring bekymringens funksjon. Borkovec og Roemer (1995) sammenlignet personer som
oppfylte kriterier for en GAD diagnose med en kontrollgruppe, og undersøkte om de
rapporterte samme fordeler ved å bekymre seg. Begge gruppene hadde felles positive
oppfatninger omkring fem av seks fordeler. Oppfatningen som skilte GAD pasienter fra den
andre gruppa, var troen på at bekymring distraherte dem fra mer emosjonelle temaer som de
ikke ønsket å tenke på (Borkovec & Roemer, 2005). I følge Wells (1995, 1997) er det foruten
positive antagelser omkring bekymring, de negative antagelser som karakteriserer patologisk
bekymring og angst. Studier finner blant annet at negative antagelser predikerte utvikling av
angst over tid, selv etter å ha kontrollert for bekymring (Ryum et al. 2017).
Det er foreslått et skille mellom to typer bekymringer. Type 1 bekymring kan settes i
gang av «hva hvis» spørsmål omkring ytre eller indre hendelser (ikke kognitive) som
oppfattes som truende (jobb status, fysisk helse etc.). Personen kan i denne sammenheng
skifte til verbal kognitiv prosessering/bekymring, noe som kan føre til at man unngår negativ
aktivering. Man bekymrer seg inntil strategier for å håndtere truslene vurderes å ville fungere,
noe som vil dempe angsten. Alle mennesker opplever å bekymre seg i større eller mindre
grad, men hos personer med GAD er disse bekymringene drevet av positive oppfatninger om
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bekymring som en brukbar mestringsstrategi. Dette er oppfattinger om at bekymring blant
annet «gjør meg mer forberedt», «fører til at jeg mestrer» og at «bekymring gjør meg trygg»
(Wells, 1999). Type 2 bekymringer er negative oppfatninger omkring bekymring, som
handler om å oppleve bekymring som truende og ukontrollerbar. Typisk for denne typen
bekymring er for eksempel at «bekymring vil gjøre meg gal». Disse bekymringene kan føre til
eskalering av angst, noe som igjen starter behovet for å bekymre seg slik at de føler at de er i
stand til å mestre (Wells & Carter, 2009).
Når bekymringer er aktiverte kan det oppstå ulike former for unngåelsesatferd som
eskalerer og opprettholder problemene. Ved å unngå signaler som kan utløse bekymring,
hindres personen i å øve seg på alternative vurderinger og mer hensiktsmessig mestring. Det å
forsøke å unngå å bekymre seg, svekker muligheten til å erfare at det å bekymre seg ikke er
farlig. Ved å be om beroligelser fra andre opplever ikke personen at man selv kan kontrollere
bekymringen, og på denne måten blir negative oppfatninger omkring bekymringens
ukontrollerbarhet ikke utfordret. Da de har positive oppfatninger omkring det å bekymre seg,
så gjøres det få forsøk på å bryte dette før målet med bekymringen er nådd. Av denne grunn
har personer med GAD lite erfaring i å lykkes med å bryte bekymringen eller kontrollere den.
Som nevnt forsøker de gjerne å unngå å tenke tanker som kan utløse bekymring, selv om det
er sjelden at slik undertrykkelse av tanker er effektive som strategier. Det å undertrykke
tanker kan paradoksalt forsterke uønskede tanker, noe som gir bekreftelser på mangel av
kontroll. Dette styrker type 2 bekymringer, negative oppfatninger og hindrer prosessering av
emosjonell erfaring (Newman & Llera., 2011). Også emosjonelle symptomer som angst,
anspenthet men også depresjon og panikkanfall kan følge bekymringer (Wells, 1999).

2.1.5 Intoleranse for usikkerhet
Forskning antydet tidlig at bekymring nesten alltid handler om usikre momenter i framtida
(Borkovec et al., 1983). I denne forbindelse har man undersøkt i hvilken grad personer med
lidelsen mestrer og tåler usikkerhet, og hvilken betydning dette har for utviklingen og
opprettholdelsen av bekymring. Intoleranse for usikkerhet (IU) er tendensen til å reagere
negativt emosjonelt, kognitivt og adtferdsmessig til usikre situasjoner og hendelser (Dugas,
Buh, & Ladouceur, 2004). Interessen for dette aspektet ved GAD vokste som følge av
erfaringer med klienter som beskrev sine negative reaksjoner i møte med usikkerhet (Koerner
& Dugas, 2006). Studier som støtter antagelsen finner at personer med GAD raskere aktiverer
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negative antagelser i møte med usikkerhet, sammenlignet med personer med andre
angstlidelser (Dugas, Buhr, & Ladouceur, 2004 ). Disse antagelsene handler blant annet om at
det å være usikker på framtiden er negativt, usikre hendelser er farlige og bør unngås og at
usikkerhet påvirker fungering (Buhr & Dugas, 2002). Flere studier gir støtte for IU som et
aspekt spesifikt for GAD (Ladouceur et al., 1999), selv om varheten for usikre momenter også
gjelder for flere angstlidelser (Behar et al. 2009). I studien til Dugas, Gosselin, og Ladouceur
(2001) fant man at IU var sterkt relatert til bekymring, moderat relatert til
tvangstanker/tvangshandlinger og svakt assosiert til panikk hos et utvalg laveregradsstudenter.
Videre viste resultatene fra en ikke-klinisk studie at IU var sterkere relatert til bekymring enn
depresjon, og at IU predikerte bekymring mer enn symptomer på depresjon og sosial angst
(Schwartz, Dugas, & Francis, 2000). Studier kan også vise til en unik relasjon mellom IU og
grad av bekymring, selv om man ikke kan slutte seg til et årsaksforhold (Ladouceur, 1999).

2.1.6 Bekymring hindrer tilstedeværelse og aksept
Roemer et al. (2005) utvidet sin forståelse av GAD når de utviklet aksept-basert atferdsterapi
(ABBT) for GAD lidelse. I tillegg til pasientgruppens vansker med emosjonsregulering, rettes
også fokus mot aksept og mindfulness (oppmerksom tilstedeværelse i øyeblikket). I en av sine
første studier, finner Roemer et al. (2009) en assosiasjon mellom vansker med
emosjonsregulering og grad av symptomer på GAD. I tillegg var mindfulness omvendt
relatert til GAD symptomer i et ikke-klinisk utvalg bestående av universitetsstudenter.
Redusert tilstedeværelse i øyeblikket og en dømmende holdning til indre opplevelser kan
forstyrre adaptiv læring og forstørre emosjonelle responser, noe som opprettholder
unngåelsen (Roemer et al. 2009). Jeg vil trekke fram dette perspektivet også i neste del, når
rasjonale for mindfulness i behandling av GAD skal beskrives.
Oppsummert ser man at et gjennomgående trekk ved GAD, er at personer med lidelsen
unngår egne følelser. Det er flere forklaringer for dette. Felles for de ulike perspektivene er at
de fremhever at individer med GAD er mer sensitive overfor usikkerhet, mye grunnet
redselen for et negativt utfall og manglende tro på egen problemløsning. De opplever
emosjoner som mer ubehagelige enn personer uten en GAD lidelse, har vansker med å
regulere disse og at manglende strategier fremmer bekymring som unngåelsesstrategi.
Bekymring som mental tankeaktivitet blir oftere observert ved GAD enn hos andre uten
denne lidelsen, og det antas at funksjonen er å hindre emosjonell prosessering.
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I tillegg foreslås det at personer med GAD har mindre evne til å akseptere indre
erfaringer og at evig oppmerksomhet mot trusler, hemmer tilstedeværelse i øyeblikket. Det
fremheves også at bekymring er et mislykket forsøk på å mestre fare og regulere emosjoner.
Bekymring opprettholdes også av opplevelsesmessig unngåelse, positive og negative
antagelser omkring dens funksjon og følelsen av å få kontroll om man bekymrer seg. Studier
tyder også på at bekymring benyttes for å unngå overraskende emosjonelle svingninger. Jeg
kommer tilbake til de ulike teoriene underveis i oppgaven, både i forbindelse med studier og i
forsøket på å vurdere relevansen av teorier om MBI for GAD.
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3 Rasjonale for mindfulness i behandling
av GAD
Mindfulness ble innført i vestlig psykologi som en tilnærming for å fremme hensiktsmessige
responser i møte med mentale prosesser, som bidrar til emosjonelle vansker og begrenset
atferd (Bishop et al. 2004 ). Interessen for mindfulness i klinisk sammenheng økte etter at
Kabat-Zinn på 80-tallet introduserte kurset Mindfulness-Basert Stress Reduksjon (MBSR).
MBSR er basert på buddhistisk meditasjonspraksis, men er blitt omgjort til en sekularisert
intervensjon ved å fjerne de religiøse aspektene. Det 8 uker lange kurset var opprinnelig ment
for kronisk fysisk syke pasienter, men har senere vist seg å også ha en effekt på psykiske
lidelser, stress og emosjonell velvære i den normale befolkningen (Chiesa & Seretti, 2009 ). I
kjølvannet av MBSR har det kommet en rekke såkalte «tredje bølge» atferdsterapier. Både
MBSR og Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT; Segal, Williams, & Teasdale,
2013), er i utgangspunktet basert på det teoretiske rasjonale for CBT, men har tilført
mindfulness meditasjon som en del av intervensjonen. Dialektisk atferdsterapi (DBT;
Linehan, 1993) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes, Strosahl, & Wilson,
1999), lærer ikke klienter meditasjon, men har elementer fra mindfulness inkludert i
behandlingen. En annen intervensjon er Acceptance-Based Behavioural Therapy (ABBT;
Roemer & Orsillo, 2005), som er spesielt utviklet for personer med GAD.
Kabat-Zinn (1994) definerer mindfulness som «å være oppmerksom, med hensikt, i
øyeblikket, på en ikke-dømmende måte». Denne definisjonen har hatt innflytelse på hvordan
klinikere, praktikere og forskere forstår mindfulness. Allikevel er det foreløpig ingen
konsensus omkring hvilke spesifikke komponenter som forklarer den positive effekten av
mindfulness. Det er foreslått både psykologiske og nevrokognitive modeller, med alt fra å
inneholde en enkelt komponent til det å representere multikomponenter, som alle bidrar på
ulikt vis. Bishop et al. (2004) utviklet en to-komponent modell for klinisk psykologi, som
inneholder de aspekter ved mindfulness som vanligvis beskrives på tvers av de fleste
modellene. De er også de sentrale elementene ved opplæring av mindfulness. Den første
komponenten innebærer en «selvregulering av oppmerksomheten slik at man opprettholder
det å være tilstede i opplevelsen fra øyeblikk til øyeblikk». Den andre komponenten handler
om «å forholde seg til det som erfares i øyeblikket med nysgjerrighet, åpenhet og aksept».
Modellen til Bishop et al. (2004) skiller mellom oppmerksomhetsmekanismer av mer kognitiv
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art i den første komponenten, der den andre komponenten henviser til en erfaringsmessig
dybde. Det er dermed ikke bare ferdigheter innen det kognitive domenet som inkluderes, men
også det å kunne fremme en kvalitet ved oppmerksomheten (Kabat-Zinn, 2003).
I behandling av GAD vil det å trene oppmerksomheten fremme tilstedeværelse i
øyeblikket i møte med alle perseptuelle, psykologiske og fysiologiske opplevelser. Jeg har
tidligere beskrevet hvordan personer med GAD har en begrenset oppmerksomhet da de stadig
leter etter faresignaler. Ved å hjelpe pasienter med å utvide oppmerksomheten inkluderes flere
aspekter ved en situasjon, noe som kan motvirke oppmerksomhetsbias mot trusler. Over tid
øver man seg på å observere ytre og indre opplevelser, og etter hvert kan man innta et
desentrert perspektiv. Fra dette ståstedet kan man i større grad forholde seg til tanker og
emosjoner som forbigående fenomener, istedenfor karakteristikker av en selv eller sannheter
om verden. Når indre opplevelser blir betraktet på denne måten, så vil de kanskje i mindre
grad oppleves som farlige og ukontrollerbare. Dette kan redusere behovet for å kontrollere,
undertrykke eller unngå disse (Hayes-Skelton, Calloway, Roemer, & Orsillo, 2015).
En ikke-dømmende holdning er noe man vanligvis lærer etter hvert som man oppøver
evnen til å regulere oppmerksomheten. Noen teoretikere foreslår at dette er en orientering mot
erfaring, som handler om å opprettholde en nysgjerrig holdning til ulike opplevelser i
øyeblikket (Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman, 2006). Her er alle tanker, følelser og
sansninger sett som relevante og derfor objekter for observasjon. Det er ikke en spesiell
tilstand man ønsker å fremme, og det er ikke meningen å endre det man føler. Derimot er
instruksjonen at man bare skal imøtekomme det som til enhver tid dukker opp i bevisstheten.
På denne måten tenker man at mindfulness kan fasilitere en måte å relatere seg til opplevelser,
som kan redusere det som opprettholder lidelse.
Uansett innholdet i opplevelsene, vil aksept for disse kunne bidra til at man kan møte
alle erfaringer uten reaktivitet. Selv ubehagelige og stressende erfaringer kan møtes med en
vennlig, nysgjerrig og interessert holdning. Denne ikke-reaktive innstillingen muliggjør det å
kunne møte alle tankeprosesser, uten å dømme eller kritisere dem. Dette kan redusere
emosjonelle og fysiologiske responser (Bishop, 2004). Det er foreslått tidligere i oppgaven at
personer med GAD er kritiske og dømmende overfor egne emosjonelle responser og tanker. Å
kultivere en aksepterende holdning vil kunne endre denne vurderingen av opplevelser.
Samtidig ansees aksept å være avgjørende for at man i terapi kan fasilitere eksponering for
ubehag. Hvordan mindfulness assosieres med adaptiv regulering av emosjoner, vil bli
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beskrevet og utdypet i den neste delen i oppgaven som handler om potensielle virksomme
mekanismer og prosesser ved MBI.
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4 Virksomme mekanismer og prosesser
ved mindfulness
4.1 Oppmerksomhet
Evnen til å regulere oppmerksomheten antas å være avgjørende for tilfriskning fra psykisk
lidelse (Shapiro, 2006), og er sentral i de fleste modeller for mindfulness. I stor grad er
oppmerksomheten fremmet som en grunnleggende komponent, og et utgangspunkt for at
andre endringsmekanismer ved mindfulness skal kunne iverksettes (Shapiro, 2004). Hölzel et
al. (2011) foreslår at mindfulness har sin effekt via oppmerksomhetsregulering,
kroppsbevissthet, emosjonsregulering (revurdering og eksponering, ekstinksjon og
rekonsolidering) og skifte i selvperspektiv. Shapiro et al. (2004) hevder at mindfulness virker
gjennom endring i oppmerksomhet, intensjon og holdning. I følge Bishop et al. (2004) så er
det nevnt at mindfulness i hvert fall delvis (foruten en aksepterende holdning) defineres som
selvregulering av oppmerksomheten. Dette involverer tre spesifikke kognitive funksjoner vedvarende oppmerksomhet, inhibiering (hemme) og det å skifte fokus for oppmerksomheten.
Å praktisere fokusert oppmerksomhetsmeditasjon (FO), kan for eksempel handle om å skifte
oppmerksomhetsfokus mellom kroppssansning og pust, og samtidig inhibiere distraksjoner.
Denne formen for meditasjon antas å øke kognitiv fleksibilitet. Jeg vil videre forklare hvorfor
det å øke fleksibiliteten ved oppmerksomheten er viktig for personer med GAD.
Det kan hende at denne formen for trening av oppmerksomheten vil være spesielt
fordelaktig for individer med GAD, da denne lidelsen er karakterisert av vansker med
inhibiering og lav grad av kognitiv fleksibilitet (Hazlett-Stevens, 2001; Mathews, &
MacLeod, 1985; Salters-Pedneault, Suvak, & Roemer, 2008). Men hva innebærer dette? Når
oppmerksomheten er lite fleksibel, blir man gjerne fanget av bekymringstankene. Å fremme
selvregulering av oppmerksomhet (Newman & Llera, 2011)en, kan kanskje føre til at man
lettere kan løsrive seg fra disse. Samtidig kan det å være årvåken for det som skjer her og nå,
redusere oppmerksomhetsbias mot trusler og selvfokusert oppmerksomhet (Vøllestad, 2016).
Studier har også vist at det å fremme en mer fleksibel oppmerksomhet kan redusere nivåer av
symptomer på GAD (Amir et al. 2009), og vektleggingen av oppmerksomhetstrening i
mindfulness meditasjon, kan derfor være relevant for denne klientgruppen.
I tillegg til å se ut til å kunne ha en effekt på enkelte opprettholdende mekanismer ved
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GAD, vil jeg i oppgaven argumentere for at trening av oppmerksomheten også er nødvendig
for utviklingen av et desentrert perspektiv. Når klientene senere skal eksponeres for følelser
som vanligvis unngås, er det å kunne holde et vedvarende objektivt fokus på disse
opplevelsene viktig. For en bedre forståelse av hvordan meditasjon kan gjøre
oppmerksomheten mer fleksibel, vil det bli gitt en kort beskrivelse av de to formene man
praktiserer i mindfulness. Disse er ofte referert til som fokusert oppmerksomhetsmeditasjon
(FO) og åpen oppmerksomhet (OM) meditasjon. Videre skal vil jeg presentere studier som
har observert endringer i oppmerksomhetsnettverkene i forbindelse med denne praksisen. Helt
til slutt vil jeg gjennomgå studier som undersøker om personer med GAD bedrer prestasjoner
som involverer kognitiv fleksibilitet. Begrepet mindfulness vil brukes gjennomgående i
oppgaven som et synonym til MBI. Forkortelsene FO og OM vil bli brukt for å referere til
teori og forskning som anvender disse forkortelsene for de to meditasjonsformene.

4.1.1 Mindfulness meditasjon
Evnen til å være oppmerksom er en ferdighet som antas å kunne læres gjennom meditasjon.
Meditasjon som først stabiliserer og roer sinnet ansees å være viktig i denne sammenheng, og
er en forutsetning for den mer avanserte formen for meditasjon (Lutz, Slagter, Dunne, &
Davidson., 2008; Malinowski, 2008, 2013). Disse to formene for meditasjonspraksis blir som
nevnt, ofte referert til som fokusert oppmerksomhet (FO) og åpen oppmerksomhet (OM)
meditasjon (Lutz et al. 2008). I begynnelsen av en meditasjonspraksis vil man gjennom FO
kunne trene på å stabilisere oppmerksomheten, noe som vil øke tilstedeværelse i øyeblikket. I
FO forsøker man å ha et vedvarende oppmerksomhetsfokus på et valgt objekt, som regel
pusten. Når man oppdager at sinnet vandrer, vender man oppmerksomheten tilbake til pusten
igjen. Etter hvert kreves mindre og mindre innsats for å holde oppmerksomhetsfokuset (Lutz
et al. 2008). OM er målet med praksisen, blir gjerne beskrevet som separert fra og ofte et
resultat av å ha behersket FO meditasjon. Etter hvert klarer man i lengre perioder å
opprettholde en åpen, nysgjerrig og ikke-dømmede tilstedeværelse (Lutz et al. 2008;
Malinowski, 2013). Man forsøker på en vennlig måte å observere tanker, følelser og
kroppslige opplevelser etter hvert som de oppstår, vedvarer og forsvinner eller avløses av nye.
Selv om man her skiller FO og OM meditasjon fra hverandre konseptuelt, er det vanlig at det i
løpet av meditasjonen foregår et jevnlig skifte mellom disse to.
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4.1.2 Påvirkes oppmerksomheten av meditasjon?
Forskning har etter hvert godt grunnlag for å hevde at oppmerksomhet forbedres med
meditasjonspraksisen, og at de to formene for meditasjon aktiverer ulike
oppmerksomhetsnettverk. Det er vanlig å dele inn oppmerksomheten i tre ulike, men
interagerende nettverk (Posner & Petersen, 1990). Eksekutiv oppmerksomhet (konflikt
monitorering) er nødvendig for å oppdage at tankene vandrer. Selektiv oppmerksomhet
bringer den tilbake i fokus, og årvåkenhet bidrar til at man opprettholder fokuset (Chiesa,
Calati, & Serreti , 2011; Tang, Hölzer, & Posner, 2015). Ved hjelp av Attention Network Test
(ANT) kan man måle reaksjonstid som kvantifiserer prosesseringshastigheten i de tre
nettverkene (Fan, McCandliss, Sommert, Raz, & Posner, 2002 ).
I en studie undersøkte Jha, Krompinger og Baime (2007) påvirkningen av mindfulness
meditasjon på de tre oppmerksomhetsnettverkene. Nybegynnere gjennomførte et kurs med
MBSR, hvor FO meditasjon ble vektlagt. Denne gruppen ble sammenlignet med personer som
var erfarne i FO meditasjon (meditasjonspraksis før kurset var 4-360 måneder). De erfarne
deltok i et intensivkurs i mindfulness som varte i en måned. De to gruppene ble sammenlignet
med en kontrollgruppe og alle gruppene gjennomførte ANT før og etter kurs. Resultatene
viste at de erfarne demonstrerte bedre konflikt monitorering (eksekutiv oppmerksomhet) enn
de to andre gruppene under første måling. Men hvor tidlig i meditasjonspraksisen forbedres
dette oppmerksomhetssystemet? Tang et al. (2007) observerte forbedret eksekutiv
oppmerksomhet hos nybegynnere etter bare fem dager med Integrative Body-Mind Trening
(IMBTR innebærer aspekter av andre meditasjonsteknikker i tillegg til mindfulness) Dette
kan tyde på at FO som praktiseres tidlig i mindfulness meditasjon er knyttet til denne formen
for oppmerksomhet og at den kan forbedres på ganske kort tid.
Ved siden av å ha dokumentert forbedringer i det eksekutive oppmerksomhetssystemet
gjennom mindfulness meditasjon, så har man også funnet effekt på de to andre
oppmerksomhetsnettverkene. Selv om verken selektiv oppmerksomhet eller årvåkenhet ble
forbedret på fem dager (Tang et al. 2007), så ble det observert forbedringer på selektiv
oppmerksomhet, men ikke årvåkenhet i løpet av kurset i MBSR (Jha et al. 2007). Videre ble
det i den samme studien målt forbedrede prestasjoner på mål av årvåkenhet hos ekspertene
etter intensivkurset. Det viste seg også at prestasjonene korrelerte med tidligere erfaring med
meditasjon. Resultatene fra disse tre studiene tyder på at meditasjon påvirker årvåkenhet og
selektiv oppmerksomhet på et senere tidspunkt enn eksekutiv oppmerksomhet.
For å oppsummere og kommentere kan jeg trekke fram at man i studien til Tang
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(2007), observerte at eksekutiv oppmerksomhet ble forbedret etter kort tid under FO
meditasjon. Dette antyder at personer med GAD ganske raskt kan øve opp evnen til å legge
merke til når man bekymrer seg. Når de oppdager at tankene vandrer, vil de kunne vende
oppmerksomheten tilbake igjen mot det de var fokusert på. På denne måten kan
tilstedeværelse i øyeblikket fremmes. Resultatene fra studien til Jha et al. (2007), viste at
ekspertene forbedret evnen til å opprettholde et oppmerksomhetsfokus over tid. Det kan være
relevant å legge merke til at årvåkenhet var det oppmerksomhetssystemet som ble forbedret
sist. Samtidig ser de ut som om den utvikles gradvis over tid. Dette innebærer kanskje at man
tidlig i praksisen ofte faller i andre tanker, og at man gradvis trener opp evnen til å være
tilstede i øyeblikket over lengre tid av gangen. Dette kan inneha flere fordeler for personer
med GAD. Blant annet vil det å utvide oppmerksomhetsfokuset, føre til at flere elementer ved
miljøet blir observert. På denne måten kan man redusere fokuset på trusler og fikseringen på
enkeltelementer i omgivelsene.
Samtidig som økt tilstedeværelse kan ha positiv effekt på de nevnte symptomene, er
nærvær også et utgangspunkt når man skal legge merke til indre opplevelser. Jeg vil senere
utdype hvordan det å klare å opprettholde et fokus på både positive og negative følelser, vil
være viktig for at eksponeringen skal ha en effekt. Men før dette blir et tema skal jeg
gjennomgå studier som benytter hjerneavbildningsteknikk, for å studere meditasjonens effekt
på oppmerksomheten. Resultatene fra atferdsstudiene har fått støtte fra disse studiene. Jeg
vurderer det som nyttig å beskrive noen av disse studiene. Ikke bare kan dette forskningsfeltet
gi evidens for meditasjonens effekt, men det gir også innsikt i hvordan ytre og indre
fenomener prosesseres i ulike faser av meditasjonspraksisen. Dette er informasjon som jeg vil
benytte når jeg senere skal utdype hvordan mindfulness kan fremme regulering av emosjoner.

4.1.3 Fra top-down til bottom-up prosessering?
Interessen for å avdekke meditasjonens påvirkning på oppmerksomhetsfunksjoner, har
generert studier som støtter resultatene fra atferdsstudiene nevnt over. Effekten av FO
meditasjon på hjerneområder som involverer oppmerksomhet, er gjennomgående forbundet
med prefrontal cortex (PFC) og anterior cingulate cortex (ACC) (Gazzaniga et al., 2009;
Hölzel., 2007; Carter & van Veen., 2007 ). Det er også funnet økning i hvit substans i ACC
hos erfarne mediterende (Tang., 2010 & 2012). Nevrovitenskapelig forskning har etablert at
ACC muliggjør eksekutiv oppmerksomhet, ved å fange opp distraksjoner under
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informasjonsprosesseringen. Når distraherende ytre og indre hendelser kommer i konflikt med
oppgavemål, tyder det på at ACC bidrar i reguleringen av denne konflikten (van Veen &
Carter, 2002).
I en studie ønsket man å undersøke hvilke spesifikke hjerneområder som ble aktivert
under FO meditasjon. Resultatet viste høyere aktivering blant annet i ACC og PFC. Det ble
observert mer aktivering i disse områdene hos erfarne (gjennomsnitt 19 000 timers praksis)
enn hos nybegynnere. Videre fant man at aktiveringen minsket med ytterligere erfaring
(eksperter med gjennomsnitt 44 000 timers praksis). Disse resultatene speiler atferdsstudiene,
og gir grunnlag for å anta at eksekutiv oppmerksomhet er sterkt involvert i FO meditasjon
(Brefczynski-Lewis, Lutz, Schaefer, Levinson, & Davidson., 2007). Det ble også observert at
ekspertene etter hvert hadde mindre aktivering av PFC under FO meditasjonen. Dette skal jeg
utdype og forklare nærmere.
Flere studier har undersøkt hvordan effekten av meditasjon på
oppmerksomhetssystemet endres med erfaring, og basert på disse studiene blir det foreslått en
nevrokognitiv modell for mindfulness (Brown, Creswell & Ryan, 2014, s173). I tidlige stadier
i meditasjonspraksisen er eksekutive hjerneområder (PFC) og ACC involvert. Men også
områder som assosieres med sensorisk prosessering er involvert når man begynner å meditere.
Etter lang erfaring (mer enn 1000 timer trening) ser det ut til at meditasjonen blir mer
automatisert, krever mindre innsats, og at andre nettverk aktiveres. Resultater fra studier
tilsier at den meditative tilstanden under OM meditasjon, opprettholdes hovedsakelig av
aktivitet i ACC og insula (kroppsbevissthet). Hos langtidsmediterende finner man dermed
størst grad av aktivitet i hjerneområder som innebærer sensorisk prosessering og redusert
aktivering i PFC (Brown et al., 2014).
Funksjonell hjerneavbildning gir her støtte for antagelsen om at meditasjon involverer
et top-down nettverk under tidlig meditasjonspraksis, men at bottom-up prosessering overtar
med økende erfaring. Dette er i samsvar med atferdsstudiene, der man finner endringer først i
det eksekutive og det selektive oppmerksomhetssystemet. Etter hvert utvikles en bedre evne
til å være årvåken og at det blir mindre aktivitet i det eksekutive systemet. Hos personer som
har meditert over lang tid oppøves sannsynligvis en evne til å være mer tilstede i øyeblikket,
uten involvering av PFC. Resultatene fra studiene tilsier kanskje at mediterende blir bedre på
å oppdage når sinnet vandrer, og er raskere til skifte oppmerksomheten tilbake i øyeblikket.
Samtidig har de kanskje oppøvd evnen til å opprettholde en årvåken og vedvarende
oppmerksomhet, noe som kan begrense hvor mye tankene vandrer. Senere i oppgaven vil
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utviklingen fra et top-down system til et bottom-up system også bli trukket fram, ettersom
man ser samme mønster hos mediterende i forbindelse med reguleringen av emosjoner. Det er
antatt at det er først når personer med GAD benytter bottom-up prosessering, at eksponering
er hensiktsmessig. Dette kommer jeg tilbake til senere, men først vil jeg presentere studier der
målet har vært å se om meditasjonstrening øker kognitiv fleksibilitet hos personer med GAD.

4.1.4 Studier av kognitiv fleksibilitet som mekanisme
Resultater fra studier som undersøker betydningen av kognitiv fleksibilitet ved MBI i
behandlingen av GAD, er blandet. Lee og Orsillo (2014) gjennomførte en RCT-studie og
benyttet en emosjonell Stroop-test. Dette er en test for å observere hvor raskt deltakerne
undertrykte en impuls til å lese affektivt ladede ord som blir presentert, når de ble instruert til
å benevne fargen på ordet. Interferensen fra denne konfliktsituasjon blir gjerne kalt Stroopeffekten (Mitrushina, Boone, & D’Elia, 1999). Deltakerne (n=66) ble fordelt i tre grupper der
personer med forhøyede symptomer på GAD gjennomførte enten FO meditasjon,
avspenningsøvelser eller de ble bedt om å la tankene vandre. Resultatene viste at gruppene
som ble instruert i mindfulness og avspenning økte evnen til å inhibiere etter intervensjonene,
noe man ikke fant i tankevandringsgruppene. Det betyr at de ble raskere til å vende tilbake til
oppgavemål, etter å ha blitt distrahert. Derimot var det ingen forskjell i prestasjoner mellom
mindfulnessgruppen og avspenningsgruppen i denne sammenheng. Til slutt observerte man at
hverken eksperimentgruppene eller kontrollgruppen forbedret prestasjoner på oppgaver som
innebar evnen til å skifte oppmerksomhets-innstilling (skifte fokus for oppmerksomheten).
I en annen studie (McEvoy, Graville, Hayes, Kane, & Foster, 2017) ble deltakerne
med høyt nivå av trekkangst delt i tre grupper. De to første fikk henholdsvis
oppmerksomhetstrening (MCT) og mindfulness-basert progressiv muskelavspenning, mens en
tredje gruppe ble instruert til å la tankene vandre. Kognitiv fleksibilitet som ble målt på
bakgrunn av prestasjoner på en emosjonell Stroop-oppgave, ble ikke funnet å være ulik
mellom de tre gruppene. Allikevel presterte mindfulnessgruppen og gruppen som fikk
oppmerksomhetstrening, bedre enn tankevandringsgruppen på oppgaven med truende ord.
Det kan se ut til at begge intervensjonsgruppene ikke ble like påvirket av aktiverende affektivt
stimuli som kontrollgruppen. Resultatene i denne studien tilsier at den rapporterte reduksjon i
angst på tvers av gruppene, ikke var forårsaket av intervensjonene. Forbedrede prestasjoner
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kan være forårsaket av treningseffekt eller redusert angst.
Som en oppsummering kan man si at observasjonene i de to studiene støtter teorier
som foreslår at mindfulness fremmer inhibiering, fordi man skal skifte fokus for
oppmerksomheten fra for eksempel pusten til en kroppsdel og hindre å bli distrahert (Lee &
Orsillo, 2014). Samtidig fant man ingen støtte for at evnen til å skifte oppmerksomhetsinnstilling ble bedret. Det betyr at de hadde vansker med å hemme en automatisert vane, som
det å lese ordet og ikke fargen på det. En forklaring kan være at personer med høyt nivå av
angst, har vanskeligheter med å omstille seg. Det blir ellers nevnt flere forklaringer for
resultatene fra de to studiene. Det var ingen forskjell mellom mindfulnessgruppen og
avspenningsgruppen i den første studien, når det kommer til inhibiering. Blant annet kan det
være at man ikke lyktes å isolere avspenning fra mindfulness godt nok under instruksjonene.
Samtidig kan avspenningsøvelser som krever et oppmerksomhetsfokus, ha en påvirkning på
kognitiv fleksibilitet. Ellers er GAD som nevnt karakterisert av lav aktivitet i det
parasympatiske nervesystemet, noe som gir en kronisk anspenthet. En måte å dempe uro er
gjennom avspenningsøvelser, noe som er rasjonalet for å inkludere dette i behandling av GAD
(Borkovec & Miranda, 1999). Det kan på denne måten være sannsynlig at FO og AR opererer
gjennom de samme prosessene som fasiliterer kognitiv fleksibilitet.
Den manglende effekten av mindfulness på evnen til å skifte oppmerksomhetsinnstilling, kan ha vært forårsaket av manglende mindfulnesspraksis over tid. Videre
forskning kan klargjøre hvor lang tid det eventuelt vil ta før evnen til å effektivt skifte fokus
for oppmerksomheten utvikles. I den andre studien var det ingen forskjell i prestasjoner
mellom noen av gruppene. Det kan spekuleres i om det ikke var tilstrekkelig med
instruksjoner i mindfulness for å få resultater utover en treningseffekt. En annen forklaring
kan være lav sensitivitet ved måleinstrumentene, og at små forskjeller mellom gruppene ikke
har blitt fanget opp (McEvoy et al., 2017). Det kan også nevnes at utvalgene er små, noe som
også kan ha påvirket resultatene. Deltakerne var heller ikke diagnostisert med en GAD
lidelse, og kanskje vil studier som inkluderer kliniske utvalg få tydeligere resultater. Allikevel
tilsier de to studiene at mindfulness kan ha betydning for å bedre evnen til å inhibiere.
Jeg vil nå forlate oppmerksomhet som tema, og fortsette utforskningen av en annen
betydningsfull mekanisme. Jeg har og så antydet at aksept ikke bare for å endre den
dømmende og kritiske holdningen til egne responser. Den er tidligere i oppgaven også hevdet
å være avgjørende for en vellykket eksponering.
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4.2 Aksept
Fra teoriene om GAD kom det fram at personer med lidelsen ofte har en negativ reaktivitet i
møte med emosjoner (Mennin, Heimberg, Turk, & Fresco, 2005), og betrakter
bekymringstanker som farlige og ukontrollerbare (Wells & Carter, 1999). Samtidig tenderer
personer med GAD til å identifisere seg med egne tanker, følelser og sansninger. Roemer og
Orsillo (2005) argumenterer for at GAD klienter karakteriseres av å ha et problematisk
forhold til egne opplevelser, som gjør at de forsøker å unngå eller endre disse. Jeg vil
argumentere for at et alternativ til opplevelsesunngåelse er aksept (Hayes, Luoma, Bond,
Masuda, & Lillis, 2006) Det handler om å erkjenne at fenomener kan komme og gå, og at det
å kjempe mot dem er unødvendig. Aksept kan defineres som en ikke-dømmende og åpen
innstilling i møte med både indre og ytre erfaringer (Lindsay & Creswell, 2017). Innenfor en
mindfulness-basert tilnærming er det ikke bekymringen, følelsene eller kroppslige opplevelser
av angst som er problematisk, det er heller motvilligheten for å ha disse opplevelsene. En
alternativ måte å møte disse opplevelsene på kan være å innta en aksepterende holdning, eller
en villighet til å ha disse erfaringene, selv om man ikke nødvendigvis liker disse. Dette kan
redusere stress assosiert med opplevelser, og på denne måten reduseres negativ reaktivitet og
angst (Hayes, Orsillo, & Roemer, 2010).
Ved å møte alle opplevelser med aksept, kan man endre forholdet til det som er
smertefullt. I følge Baer (2003) vil en vedvarende, ikke-dømmende observasjon av
kroppsfornemmelser, føre til redusert emosjonell reaktivitet som vanligvis blir utløst av angst.
Andre foreslår at aksept kan forstås som en dynamisk emosjonsreguleringsevne, og at den er
en helt nødvendig mekanisme for at mindfulnesspraksis skal kunne endre emosjonelle
responser (Lindsay & Creswell, 2017). Jeg foreslår at denne mekanismen er avgjørende for en
vellykket eksponering, og aksept blir vektlagt senere i forbindelse med eksponering.

4.2.1 Studier som undersøker aksept som mekanisme
Det er meg bekjent, få studier å vise til når man ønsker å avdekke bidraget av aksept i
behandlingen av GAD. Men i en korrelasjonell studie undersøkte Hayes, Orsillo og Roemer
(2010) hvorvidt endringer i to antatte mekanismer; aksept for indre erfaringer og deltakelse i
meningsfylte aktiviteter, ville redusere bekymring og øke livskvaliteten. De gjennomførte en
analyse av sekundærdata, basert på to tidligere effektstudier (Roemer & Orsillo, 2007;
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Roemer, Orsillo, & Salters-Pedneault, 2008). Utvalget (n=16) var diagnostisert med en GAD
lidelse, eller en alvorlig depresjon i tillegg til GAD. Deltakerne fikk seksten timer individuell
psykoterapi (ABBT), der fokuset var å fremme aksept for indre opplevelser og avsettelse av
tid for meningsfulle aktiviteter. Deltagerne rapporterte symptomer ukentlig for å muliggjøre
observasjoner av endringer over tid. Resultatene viste en økning i aksept for tanker og
følelser, og økende deltakelse i betydningsfulle aktiviteter i løpet av behandlingen. Dette var
assosiert med ønsket utfall i terapi (reduksjon i bekymring, økning av aksept for indre
opplevelser og økt involvering i meningsfylt aktivitet).
Relatert til studien til Hayes et al. (2010), så har det vært gjennomført flere studier
som forsøker å identifisere hvilke av de fem fasettene ved mindfulness som assosieres til
symptomer på GAD. Mindfulness har blitt operasjonalisert som et disposisjonelt mentalt
trekk. Denne konseptualiseringen er ofte forbundet med bruk av spørreskjema, som er ment å
måle gjennomsnittsnivået av mindfulness hos et individ (Chiesa, 2013). Et eksempel på et
spørreskjema som ofte benyttes er Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ; Baer et al.,
2006), som består av fasettene ikke-reaktivitet, ikke-dømming, handle med nærvær,
observasjon og beskrivelse av egne erfaringer.
Fisak & Von Lehe (2012), undersøkte assosiasjonene mellom mindfulness (FFMQ) og
bekymring. Funnet tilsier at fasettene ikke-reaktivitet og ikke-dømming i størst grad
predikerte lavere grad av bekymring. Desrosiers, Klemanski og Nolen-Hoeksema (2013) fant
i sin studie at fasetten Ikke-reaktivitet var signifikant relatert som det motsatte av generell
angst. Andre har funnet at en høy grad av det ikke-dømmende aspektet ved mindfulness
predikerte lavere grad av angst, opplevelsesunngåelse og undertrykkelse av tanker
sammenlignet med de andre fasettene (Cash & Wittingham, 2010 ). Resultatene antyder at
klinisk bruk av mindfulness for GAD bør vektlegge det aksepterende aspektet i møte med
tanker, emosjoner og kroppssansninger. Men hvor mye bidrar aksept som mekanisme
sammenlignet med det å oppøve oppmerksom tilstedeværelse?
En studie har undersøkt om aksept-baserte intervensjoner er mer effektive enn
oppmerksomhets-baserte intervensjoner i behandling av symptomer på GAD. Ainsworth,
Bolderston og Garner (2017) sammenlignet en gruppe som ble instruert i OM (åpen
oppmerksomhetsmeditasjon og akseptmeditasjon), og en gruppe som fikk instruksjoner i FO
(oppmerksomhetsmeditasjon). Denne effektstudien benyttet et ikke-klinisk utvalg (n = 77),
der tre grupper gjennomførte ti minutter FO meditasjon, OM eller progressiv
muskelavslapning (kontrollgruppe). Deretter ble angst og frekvensen av bekymringstanker
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målt både før og etter en oppgave som skulle fremme bekymring. Gruppene skilte seg ikke fra
hverandre når det kom til bekymring, angst eller påtrengende tanker før forsøket. Resultatene
tyder på at den aksept-basert intervensjonen var mer effektiv enn oppmerksomhets-basert
intervensjon, når det kom til det å fremme motstandskraft mot gjentatte negative tanker. Både
aksept og oppmerksomhets-baserte intervensjoner viste seg å være mer effektive enn
muskelavspenningen som intervensjon (Ainsworth et al., 2017). Resultatene tyder på at
øvelser som vektlegger spesielt aksept, kan være fordelaktig for personer som er sårbare for å
begynne å bekymre seg.
Samtidig som aksept ser ut til å ha en viktig betydning i behandling av GAD,
diskuterer Lindsay og Creswell (2017) hvordan komponenter som oppmerksomhet og aksept
interagerer, men har ulike roller ved eksponering for følelser. De fremhever at et økt
oppmerksomhetsfokus mot en selv kan intensivere opplevelser. Selv om det å rette
oppmerksomheten mot egen erfaring i øyeblikket er assosiert med glede (Killingsworth &
Gilbert, 2010), kan oppmerksomheten mot negative tanker i øyeblikket, være uheldig om
dette ikke involverer en holdning med aksept. Studier viser at det å regulere
oppmerksomheten i seg selv øker reaktivitet hos de som ikke er kjent med mindfulness
teknikker. Denne tanken er i tråd med forskning som viser til at nybegynnere i meditasjon,
ofte erfarer agitasjon når de aktivt observerer indre opplevelser (før en aksepterende holdning
er utviklet).
Forskning kan vise til at selvregulering av oppmerksomheten alene, er assosiert med
bedre kognitiv fungering på oppgaver som ikke inkluderer et affektivt element. Men kan ikke
predikere eksekutiv oppmerksomhet på oppgaver som involverer både
oppmerksomhetskontroll og affektiv regulering. Som støtte for denne hypotesen har man
funnet at det å kun rette oppmerksomheten mot egne opplevelser, er korrelert med engstelig
aktivering (Desrosiers, Klemanski, Vine, & Nolen-Hoeksema, 2013). For å modifisere
affektiv reaktivitet i møte med negative emosjoner, hevder Lindsay & Creswell (2017) at en
aksepterende holdning er nødvendig. På denne måten fremmer de hypotesen om at regulering
av oppmerksomhet og evnen til aksept, sammen forklarer de ulike effekter av mindfulness.
Curtiss et al (2017) har foreslått at fasetten ikke-reaktivitet er en faktor som
bestemmer hvorvidt fasetten observere vil virke fremmende for emosjonelt velvære. Ikkereaktivitet kan påvirke effekten av å observere på symptomer, ved å fremme adaptive
emosjonsreguleringsstrategier og dempe uhensiktsmessige strategier (undertrykkelse). I en
annen studie (Desrosiers et al. 2014) fant man at personer med høyt nivå av aksept tenderer til
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å bekymre seg mindre enn de som har lavere nivå av aksept, selv ved reduserte tendenser til å
observere erfaringer. Allikevel viste det seg at høyt nivå av både evnen til å observere og
aksept, førte til minst bekymring. Dette gir antakelser for at både ikke-reaktivitet og
observasjon, er viktige for å redusere bekymring.
Til tross for begynnende evidens for aksept som mekanisme, har studiene en del
begrensninger. Det blir blant annet benyttet selvrapporteringer med enkelt-items på små
utvalg i den første studien (Hayes et al., 2010). Allikevel viste klientene som fikk ABBT
endringer i aksept og meningsfull aktivitet, i tråd med strukturen i terapi. For eksempel
rapporterte deltakerne at de i løpet av første periode av terapi, brukte like mye tid på å
akseptere indre opplevelser og delta i meningsfull aktivitet. I siste del av terapi rapporterte de
å bruke en større prosent av tiden for både aksept og meningsfulle aktiviteter. Dette antas å
henge sammen med fokuset på psykoedukasjon i begynnelsen av behandlingen, for deretter å
skifte til mer regelmessig anvendelse av evnene.
I denne studien ble det benyttet personer som tilfredsstilte kriteriene for en GAD
diagnose. Dette savnes i de andre studiene, som benyttet ikke-kliniske utvalg. Da studiene er
korrelasjonelle, er det vanskelig å trekke årsaksslutninger basert på resultatene, utvalgene er
homogene og det er fare for selvrapporteringsbias. Allikevel er disse studiene blant de første
som studerer assosiasjonen mellom fasetter ved mindfulness, og symptomer på GAD. Denne
forskningen kan belyse hvilke fasetter man kan fokusere på i behandling. Det kommer fram at
aksept som mekanisme er viktig, og at det å fremme ikke-reaktivitet og ikke-dømming ser ut
til å fasilitere symptomreduksjon. Aksept er som nevnt en objektiv, ikke-reaktiv orientering
mot opplevelser i øyeblikket. Det handler om å være opplevelsesmessig åpen mot det som
virkelig skjer her og nå (Roemer & Orsillo, 2002). Uansett innholdet i opplevelse, så vil
aksept tillate opplevelser å komme og gå, uten videre reaktivitet. Selv ubehagelige og
stressende erfaringer, blir møtt med en nysgjerrig og interessert holdning (Bishop et al.,
2004). Lindsay og Creswell (2017) er de som tydeligst assosierer aksept med regulering av
emosjoner. De beskriver at denne ikke-reaktive, åpne og balanserte mentale tilstanden,
foreslås å kunne fungere som en dynamisk emosjonsreguleringsevne, og som er kritisk for at
trening i mindfulness skal kunne endre affektive responser (Lindsay & Creswell, 2015).
Modeller for mindfulness beskriver som oftest at man på bakgrunn av å trene
oppmerksomhet og aksept, kan utvikle et skifte i perspektiv. Dette er også en viktig
mekanisme, da man antar at den muliggjør eksponering. Jeg skal videre forklare hva dette
skifte i perspektiv innebærer og hvordan det kan bidra til reduksjon av symptomer for GAD.
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4.3 Skifte i perspektiv
En av kjerneprosessene i GAD er tendensen til å overidentifisere seg med, eller tro på tanker
og følelser på en måte som hemmer adaptiv fungering (Hayes, 2004). En mekanisme som
foreslås å forhindre denne prosessen, er desentrering. Shapiro et al. (2006) fremmer at de tre
separate men interagerende prosessene oppmerksomhet, intensjon og holdning fasiliterer et
signifikant skifte i perspektiv. Dette skifte muliggjør utviklingen av bedre selvregulering,
verdiklargjøring, eksponering og emosjonell/kognitiv og atferds fleksibilitet. Dette
perspektivet blir i andre modeller omtalt som desentrering, deidentifisering, defusion og
metakognitiv bevissthet (Saphiro et al., 2006), og hevdes å være en kjernemekanisme ved
MBI.
Desentrering handler om å kunne observere tanker og følelser som objektive hendelser
i sinnet, heller enn å personlig identifisere seg med dem (Safran & Segal, 1990). Mindfulness
som intervensjon hevdes på denne måten å kunne føre til endringer i tankemønstre, eller i
holdningen til egne tanker (Baer, 2003). Når man observerer egne opplevelser fra øyeblikk til
øyeblikk, fra et tredjepersons perspektiv, øker muligheten til å kunne vurdere hvordan man på
en mer effektiv måte kan respondere på disse (Feldman, Greeson, & Senville, 2010). Ved å ta
et skritt tilbake, unngår man å bli revet med av intense emosjoner eller bekymring. Å kunne
desentrere seg fra egne opplevelser, kan være en viktig psykologisk endringsprosess i MBI.
Når man inntar denne formen for tilstedeværelse i øyeblikket, er man tilgjengelig for å motta
både ytre og indre fenomener gjennom den såkalte bottom-up prosesseringen. I neste del om
emosjonsregulering, vil denne formen for emosjonsregulering både utdypes og utforskes.
Desentrering som mekanisme i behandling av GAD, er kanskje den prosessen som i størst
grad er undersøkt empirisk.

4.3.1 Studier som undersøker desentrering som mekanisme
I en randomisert kontrollstudie (RCT) gjorde man et av de første forsøkene på å studere
mindfulness og desentrering som to ulike endringsmekanismer for å redusere symptomer
(angst og bekymring) på GAD. Man sammenlignet en gruppe (n=38) som gjennomførte
MBSR med en aktiv kontrollgruppe som fikk undervisning i oppmerksomhetskontroll.
Resultatene gir evidens for at endringer i både desentrering og mindfulness kan ha mediert
effekten av MBSR på symtomer for GAD. Videre var det sannsynlig at MBSR reduserer
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angst gjennom økning i desentrering, men reduserer bekymring gjennom økt mindfulness,
særlig gjennom økning i fasettene tilstedeværelse og ikke-reaktivitet (Hoge, Bui, Goetter,
Robinaugh, Ojserkis, Fresco, & Simon, 2015).
I følge Hoge et al. (2015) støtter denne studien tidligere forskning som tilsier at
mindfulness og desentrering er to distinkte begreper. Dette kan bety at MBSR reduserer
symptomer hos GAD gjennom ulike mekanismer, som begge er avgjørende komponenter for
en vellykket behandling av GAD. Det kan se ut til at både desentrering og mindfulness kan
være kjerneprosesser når det kommer til reduksjon i symptomer hos GAD. Kanskje ved å
innta en mer aksepterende holdning i møte med bekymring, så vil man i mindre grad oppleve
stresset som har en tendens til å følge bekymring. For eksempel, ved å ikke reagere på
bekymringene, så vil behovet for å undertrykke eller kontrollere bekymringen reduseres
(Hoge et al. 2015). Det bør nevnes at andre forskere hevder at mindfulness og desentrering
refererer til det samme underliggende begrep. Da denne oppgaven har som hensikt å forstå
studerte mekanismer i behandling av GAD, vil en videre redegjørelse for denne
problemstillingen utelates.
I en studie (Hayes-Skelton, Calloway, Roemer, & Orsillo, 2015) analyserte man data
fra en tidligere RCT-studie som sammenlignet effekten av ABBT og anvendt avspenning
(AR) for individer med GAD (Hayes-Skelton, Roemer, & Orsillo, 2013). Resultatene viste at
desentrering var en felles endringsmekanisme på tvers av de to ulike intervensjonene. Man
fant også at økning i desentrering var assosiert med redusert angst i begge intervensjonene.
Når det kommer til behandling av angstlidelser generelt, har for eksempel en RCT-studie som
sammenlignet ACT og CBT for angstlidelser (13% møtte kriteriene for en GAD diagnose),
funnet at desentrering var en mediator ved begge behandlingene (Arch, Wolitzky-Taylor,
Eifert, & Craske, 2012).
Oppsummert, så viser forskning at desentrering kan være en fellesmekanisme på tvers
av behandlinger som MBI, CBT, ABBT og AR og det ser ut til at desentrering spiller en
potensielt viktig rolle i behandling av GAD. Det kan hende at det å ha en psykologisk distanse
kan dempe ubehaget som fysiologiske symptomer ved angst kan gi. Å kunne innta et mer
objektivt perspektiv i møte med angst, kan hindre at man involverer seg i angstsymptomene.
Det å fokusere på symptomer er noe som ofte resulterer i å forsterke negativ effekt (Mor &
Winquist, 2002). Det kan nevnes noen begrensninger ved studiene. Små utvalg gjør at man
bør være forsiktig når man tolker resultatene. I Hoge et al. (2015) sin studie gjennomførte
man målinger to ganger (før og etter behandling). Man kan dermed ikke si med sikkerhet at
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det var endringer i desentrering som førte til reduksjon i angst. I en av studiene (HayesSkelton, 2015) ble det benyttet longitudinelle målinger av endringer i desentrering og
symptomer på angst. Det ble observert en økning i desentrering og denne økningen var
assosiert med tilsvarende reduksjon i symptomer i etterkant. Studien til Hayes-Skelton et al.
(2015) gir støtte til teori som foreslår at desentrering er en betydningsfull endringsprosess på
tvers av psykologiske behandlinger.

4.4 Emosjonsregulering
Til tross for at det er etablert at mindfulness kan fremme emosjonsregulering, er det allikevel
usikkert knyttet til hvilke prosesser som forbindes med disse forbedringene. Det er foreslått at
mindfulness øker evnen til å kognitivt regulere en emosjonell reaksjon. Her tenker man seg at
man regulerer oppmerksomheten bort fra det som er ubehagelig. Samtidig er det i flere
modeller for mindfulness foreslått at regulering skjer gjennom eksponering, da formålet med
å oppøve oppmerksom tilstedeværelse er å kunne fokusere på utvalgte fenomener (Hölzel,
2011). Jeg vil utdype hvordan denne eksponeringen foregår på et teoretisk nivå, men også
gjennomgå studier som viser hvordan erfarne mediterende ser ut til å respondere i møte med
affektivt materiale. Men først vil jeg beskrive kognitiv revurdering som
emosjonsreguleringsstrategi, for deretter å begrunne hvorfor denne strategien ikke vurderes
som egnet for personer med GAD.

4.4.1 Kognitiv revurdering.
Shapiro et al. (2006) foreslår av den mediterende går igjennom en utviklingsprosess der man i
økende grad tilegner seg evnen til å revurdere forholdet til egen emosjonell erfaring. Man
identifiserer seg ikke med egne emosjoner, men reformulerer disse som forbigående mentale
fenomener. Denne modellen antyder at mindfulness fasiliterer bruken av kognitiv revurdering
som en måte å regulere emosjoner på. Den mediterende reformulerer forholdet til emosjonell
erfaring, så personen ikke lenger identifiserer seg med emosjonelle tilstander (Grecucci,
Pappaianni, Siugzdaite, Theunink, & Job, 2015).
Det utvidede oppmerksomhetsfokuset man tilegner seg ved mindfulnesspraksis skaper
en psykologisk distanse til opplevelser, tidligere beskrevet som desentrering. Her er
vurderinger om en selv og situasjonen opplevd som midlertidige hendelser, mer enn fakta om
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virkeligheten. Med dette perspektivet blir man kanskje mer åpen for å utforske nye tolkninger
av hendelser, og får større mulighet til å respondere adaptivt i møte med emosjonelle
utfordringer (Farb, Segal, & Anderson, 2013). En nysgjerrig, åpen holdning fremmer på
denne måten konstruktive revurderinger. Det motsatte er tilfelle når den samme prosess
innehar en holdning der negative emosjoner er uakseptable og problematiske (Gotlib &
Joormann, 2010).
Farb et al. (2013) beskriver hvordan det å være oppmerksomt tilstede i øyeblikket med
en ikke-dømmende holdning, er to prinsipper som kan bidra til avlæring av vanemessige
reaksjoner, og tilrettelegge for en mer utforskende tilnærming til opplevelser. Man vil kunne
gjøre nye vurderinger av egne erfaringer, og disse kan utvides til å også inkludere tidligere
positive elementer, som man før ikke la merke til. Dette kan være i forhold til
mellompersonlige forhold, dagligdagse aktiviteter eller selvmedfølelse for seg selv og andre
(Allen, Bromley, Kuyken & Sonnenberg, 2009). Studier som forsøker å avdekke hvorvidt
mindfulness innebærer kognitiv revurdering som emosjonsreguleringsstrategi, støtter teoriene.
Jeg vil videre presentere noe av denne forskningen. Den kan benyttes til å sammenligne ikkekliniske utvalg og personer med GAD når de regulerer emosjoner, og hvordan personer med
lidelsen av ulike grunner ser ut til å streve med denne måten å regulere emosjoner på.
Samtidig kan disse studiene benyttes til å sammenligne personer med høy grad av
disposisjonell mindfulness, med de mer erfarne i studiene som kommer senere.
Studier som tilsier en top-down regulering av emosjoner.
Kognitiv revurdering ser ut til å involvere en top-down regulering fra kontrollområder i
hjernen (PFC) til emosjonssenteret (amygdala) (Ochsner & Gross, 2005). På denne måten vil
man anta at de psykologiske og nevrokognitive mekanismer ved MBI, ikke skiller seg fra det
som observeres i tradisjonell vestlig psykoterapi. Et typisk mønster når personer bevisst
regulerer affektive responser er økt aktivering i PFC og svekket aktivering i amygdala
(Harenski & Hamann, 2006). Studier har funnet evidens for at det å verbalt navngi affektive
bilder, kan aktivere PFC, og redusere aktivitet i amygdala (Lieberman et al. 2007 ). Denne
forskningen gir grunn for å hevde at det å navngi følelser, kan være en grunnleggende
mekanisme for å regulere emosjoner. Det å navngi egne emosjoner er ofte benyttet i MBI, og
har vært antatt å være en emosjonsreguleringsprosess som reduserer angst i klinisk kontekst
(Kircanski, Liberman, & Craske., 2012).
Det er gjennomført flere hjerneavbildningsstudier som undersøker hvordan forskjeller
i disposisjonell mindfulness, er relatert til spesifikk aktivitet i hjernen under navnsetting av
30

slike bilder. I et av de første studiene på dette området, observerte man at hjerneaktivitet til
deltakere med høy grad av disposisjonell mindfulness, predikerte økt aktivering i PFC og
redusert aktivering i amygdala. Disse observasjonene ble ikke funnet hos kontrollgruppa, som
besto av deltakere med lavere nivå av mindfulness. (Creswell, Way, Eisenberger, &
Lieberman., 2007). Resultatene antyder at mindfulness involverer kognitiv revurdering som
en strategi for å regulere emosjoner.
Til forskjell fra personer med høy grad av disposisjonell mindfulness, antas det at
personer med GAD strever med å regulere emosjoner på denne måten. Det er blant annet
observert at emosjonssenteret i hjernen overreagerer i møte med negativt ladet stimuli (Etkin
& Wager, 2007). Det er ennå ikke etablert hvordan hjerneaktivering i respons til truende
stimuli, skiller disse pasientene fra kontrollgrupper. Noen studier har funnet at deltakere som
blir konfrontert med slik truende stimuli (sinte ansikter), ikke fikk en unormal høy aktivering i
amygdala. I en studie fant man til og med redusert aktivering i amygdala når personer med
GAD så truende ansikter. Derimot viste personer med GAD mer aktivering i amygdala i
respons til sinte ansikter som ble presentert ubevisst (Monk et al., 2008). I tillegg hadde GAD
pasienter økt amygdala aktivering når de forventet å se aversive bilder, eller ble presentert for
nøytrale bilder. På bakgrunn av dette kan man anta at GAD pasienter er mer sensitive for
tvetydig stimuli enn åpenbart truende stimuli, noe som støtter teorien om at personer med
GAD er intolerante overfor usikkerhet.
Angstsymptomer ved GAD er også assosiert med uvanlig høy aktivering i
kontrollsentrene i hjernen. For eksempel ble det observert sterkere aktivering i PFC hos GAD
pasienter i respons til sinte ansikter, sammenlignet med kontrollgrupper. Man fant i tillegg at
sterkere aktivering i samme område har blitt assosiert med mindre alvorlig angst hos disse
pasientene (Monk, 2006). Det spekuleres også i om det er en svakere forbindelse mellom
kontrollsentre i hjernen og emosjonssenteret ved GAD. I en studie har man observert at GAD
pasienter hadde svakere forbindelse mellom PFC og amygdala enn friske kontroller. Dette gir
støtte for antagelser om at denne forbindelsen er modifisert (Monk, 2008). Når det er svake
forbindelser mellom PFC og amygdala, vil personer med GAD streve når de skal kognitivt
nedregulere emosjonell aktivering.
Revurdering involverer å refortolke emosjonell erfaring, slik at betydningen av denne
erfaringen endres (Gross, 1998). Kognitiv revurdering i seg selv er assosiert med mange
fordeler, og er assosiert med lavere grad av depresjon og angst (Martin & Dahlen, 2005). Den
er også funnet å være effektiv i å nedregulere intense negative emosjoner (Ochsner & Gross,
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2004). Samtidig kan denne strategien også ha uheldige konsekvenser. Kognitiv revurdering
kan resultere i opplevelsesunngåelse når man er uvillig til å erfare eller være i kontakt med en
spesiell negativ emosjon assosiert med den opprinnelige vurderingen (Chambers, 2009). Den
lave responsen personer med GAD har i terapi som benytter revurdering som regulering av
emosjoner (som CBT), skaper behov for alternative måter å møte emosjoner på. Jeg vil
argumentere for at eksponering vil være et godt alternativ for personer med GAD. Det vil si at
man går vekk fra strategier som innebærer å refortolke, vurdere og bedømme, og heller åpne
opp og øve seg på å tåle det som oppleves som uutholdelig.

4.5 Eksponering
Ekspressiv undertrykkelse representerer prosessen å bevisst hemme emosjonelt uttrykk når
man er emosjonelt aktivert (Gross, 1997). Dette kan være adaptivt i situasjoner der det er
nødvendig å forhindre eskalering av emosjoner, som sinne og angst (Butler et al. 2003 ). Det
er allikevel evidens for at denne formen for emosjonsregulering har ulike negative effekter.
Blant annet har det vist seg at den ikke reduserer opplevelsen av negative emosjoner (Gross
1998), selv om den har vist seg å forhindre opplevelsen av positive emosjoner (Gross &
Levenson, 1997 ).
Et relatert fenomen til ekspressiv undertrykking er opplevelsesunngåelse, som tidligere
er beskrevet å være forbundet med GAD. Opplevelsesunngåelse involverer motvilje mot å
akseptere og erfare ubehagelige tanker, følelser og sansninger. Den involverer også forsøk på
å kontrollere eller unngå disse (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999). Personer som skårer høyt
på opplevelsesunngåelse har en tendens til å kontrollere ubehagelige opplevelser gjennom
undertrykking, og det antas at dette også inkluderer undertrykking av emosjonelle uttrykk
(Hayes et al., 1999). Hayes og Feldman (2004) fremmer at unngåelse noen ganger kan være
nyttig, men at strategien blir problematisk når den vedvarer.
Opplevelsesunngåelse som reguleringsstrategi er spesielt forsøkt endret med
mindfulness, ved at man oppøver en nysgjerrig og aksepterende tilnærming til erfaringer. På
denne måten gjør man det motsatte av å unngå emosjoner. Akseptaspektet ved MBI innebærer
i denne sammenheng å være opplevelsesmessig åpen for det som skjer i øyeblikket (Roemer
& Orsillo, 2002). De akseptbaserte komponentene (ikke-dømming, ikke-reaktiv) ved
mindfulness har tidligere i oppgaven blitt fremhevet å være en alternativ strategi for å
håndtere uønskede opplevelser. Flere studier har undersøkt forholdet mellom mindfulness og
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unngåelse som reguleringsstrategi. Blant annet har man funnet at økende aksept og
oppmerksom tilstedeværelse er assosiert med redusert opplevelsesunngåelse under et
terapiforløp med MBI (Kumar, Feldman & Hayes, 2004). I en studie ble det også funnet at
høyere skårer på mindfulness er assosiert med mindre opplevelsesunngåelse og bekymring
(Hayes & Feldman, 2004).
Chambers (2009) hevder at ethvert forsøk på å undertrykke emosjonelle reaksjoner
eller kognitivt revurdere stimuli med emosjonelt innhold, er det motsatte av mindfulness.
Mindfulness øker tilstedeværelse og aksept for alle emosjonelle opplevelser, noe som kan føre
til endring i hvordan personer relaterer seg til indre erfaringer. Dette er ulikt kognitiv
atferdsterapi (CBT), der fokuset er på å endre innholdet i kognitive og emosjonelle erfaringer.
I CBT blir ubehagelige tanker og vurderinger noe man skal manipulere til å være mer
aksepterbare og mindre stressende. I følge Chambers (2009) skiller mindfulness seg også fra
kognitiv revurdering på samme måte, ved at man også med denne strategien forsøker å endre
opplevelser til å bli mer akseptable og mindre ubehagelige. Dette er i kontrast til mindfulness,
der alle opplevelser ansees som kun mentale hendelser som man ikke trenger å gjøre noe med.
(Chambers, 2009).
Det trekkes også paralleller mellom mindfulnesspraksis og eksponeringsterapi, som
har vist seg å være svært effektiv for å redusere angst og frykt (Chambless & Ollendick,
2001). Et av hovedelementene i tradisjonell eksponeringsterapi er nettopp å eksponere
personer for fryktutløsende stimuli og samtidig forhindre den vanlige responsen. Prosesser
som innebærer ekstinksjon under MBI, er sannsynligvis mest åpenbart i behandling av
angstlidelser. Under meditasjon blir man instruert til å møte alle ubehagelige emosjoner (som
frykt), ved å vende seg mot dem istedenfor å vende seg bort (Santorelli,1999). Denne
emosjonsreguleringsstrategien inkluderer en konkret opplevelsesmessig utforskning av for
eksempel kroppsfornemmelser. Her kan man kjenne etter hvordan en følelse kjennes ut i
kroppen, og sette ord på dette. Noen kan kanskje fortelle at angst kjennes ut som en sol, at den
varmer og brenner. Denne observasjonen gjøres med vennlighet og selvomsorg, så følelsene
kan aksepteres og bli mindre farlige. Mange oppdager at de ubehagelige emosjoner forsvinner
og at opplevelsen erstattes av en følelse av trygghet. I følge Hölzel (2011) innebærer
mindfulness å eksponere seg for utforskning av kroppslige opplevelser, som ligger bakenfor
all form for emosjoner og mentalt innhold.
Hjerneavbildningsstudier gir evidens for at man gjennom mindfulness kan regulere
emosjoner gjennom eksponering, selv hos nybegynnere. Opialla et al. (2014) sammenlignet
33

nybegynnere som lærte mindfulness med deltagere som benyttet kognitiv revurdering som
strategi, når de så negativt ladede emosjonelle bilder. Forskerne observerte aktivering i PFC
hos begge gruppene, noe som indikerte at det samme top-down systemet opptrer både i
mindfulness og i en kognitiv revurderingsprosess. Videre observerte de at mindfulnessgruppa
viste aktivering i hjerneområder involvert i regulering av opplevelsen av emosjoner, mens i
den andre gruppa var bare områder involvert i kognitiv kontroll aktivert. På bakgrunn av disse
resultatene antas det at selv hos nybegynnere, så opererer emosjonsfokuserte mekanismer som
ikke er tilstede hos deltakere som kun benyttet kognitiv revurdering. Dette kan kanskje ha
klinisk betydning, i form av at det er mulig å begynne å nærme seg eksponeringsøvelser uten
å ha praktisert mindfulness over tid. På bakgrunn av studiene om aksept som mekanisme, ser
det ut til å være av betydning at følelser under eksponering møtes med en aksepterende
holdning.
I følge Hölzel et al. (2011) vil det å ikke reagere i møte med emosjoner, føre til at
forbindelsen mellom det som utløser angst og hvordan man pleier å reagere blir utslokket.
Dette kan bidra til en frigjørelse fra tidligere habituelle emosjonelle reaksjoner. De vante
måter å reagere blir erstattet av en ny måte å forholde seg til opplevelser på. Kliniske studier
av eksponeringsterapi viser at tilgang til unngåelsesatferd kan hindre den fordelaktige effekten
av eksponeringen. Trygghetsatferd kan i tillegg til unngåelsesatferd, også handle om kognitiv
unngåelse. Mindfulness kan dempe tendensen til kognitiv unngåelse eller annen
sikkerhetsatferd, gjennom oppmerksomhetsregulering. Ved å styre fokus mot for eksempel
kroppsfornemmelser som nevnt over, eksponeres man for den opplevde emosjonen (Hölzel et
al., 2011).
Treanor (2011) fremmer at i behandling av angst kan en utvidet oppmerksomhet
fasilitere ekstinksjon gjennom økt tilstedeværelse og oppmerksomhet mot multiple betingede
utløsere. Mindfulness hjelper med å øke bevisstheten for slike utløsere. Disse signalene kan
være både eksterne og interne (tanker, følelser og kroppsfornemmelser). Den økte
oppmerksomhetskapasiteten som resulterer fra mindfulnesspraksis, kan derfor være
fordelaktig for ekstinksjonslæring. Til tross for den lovende effekten av mindfulness i denne
forbindelsen, har det vært få empiriske undersøkelser på dens effekt på ekstinksjon.
Det har derimot vært økning i nevrovitenskapelige studier som ønsker å undersøke
hvordan erfarne mediterende regulerer emosjoner under eksperimentelle oppgaver. Her har
man observert redusert kognitiv kontroll, samtidig som man finner aktivering i områder som
forbindes med sensorisk prosessering. Dette gjenspeiler en bottom-up prosessering av stimuli.
34

Det antas at denne reguleringen karakteriseres av en intensjonell innstilling om å direkte føle
eller erfare, noe som involverer den primære sanseprosessen. På denne måten argumenteres
det for at bottom-up regulering benyttes ved eksponering for negative og positive emosjoner,
til ulike kroppsopplevelser som nevnt over. Hjerneavbildningsteknikker har også identifisert
et nettverk i områder av hjernen som er avgjørende for en ekstinksjon av betingede
fryktresponser. Man har observert en forbindelse mellom deler av PFC og
hukommelsessenteret (hippocampus), under ekstinksjon av frykt (Milad et al., 2007). Dette
nettverket ser ut til å bli styrket under mindfulnesspraksis, da de nevnte hjerneområdene viser
strukturelle endringer etter mindfulness meditasjonstrening.
Flere studier støtter teorier om at mindfulness kan fremme regulering gjennom
eksponering for opplevelser. Jeg trekker fram en studie som beskriver mindfulness som en
ikke-vurderende prosess, noe som støtter Chamber (2009) sin vektlegging av å skille
mindfulness fra kognitiv revurdering. En studie antyder også at mindfulness kan redusere
bekymring, ved å vende oppmerksomhetsfokuset fra framtidsrettet grubling mot
opplevelsesmessig utforskning. I studien til Taylor et al. (2011) kan det også se ut til at
praktisering av mindfulness over tid, kan gjøre personer med GAD mer emosjonelt stabile.

Studier som tilsier bottom-up regulering
En studie undersøkte endringer i nevral prosessering av smerte under eksponering av sterk
varme. Deltagerne som var nybegynnere ble delt i to grupper, der den ene fikk fire korte 25
minutters mindfulness-trening, sammenlignet med en gruppe som hvilte med øynene lukket.
Instruksjonen om å være oppmerksom på pusten reduserte ikke selvrapportert smerte før
mindfulnesskurs, men dette endret seg etter kurset (Kabat-Zinn, 1982). Meditasjon og
påfølgende rapportering av reduksjon i smertens intensitet, var assosiert med økende aktivitet
i områder involvert i kroppsbevissthet (Zeidan et al., 2011).
Forskerne antok at effektene er basert på hva man tidligere har funnet i studier av
smertepasienter, som etter gjennomføring av MBSR hadde mindre aktivitet i områder av
hjernen som involverer en vurdering av affektiv informasjon (Kabat-Zinn, 1982). Denne
studien er konsistent med tidligere rapporteringer, der man har observert svekket aktivering i
PFC etter meditasjon, og økende aktivitet i primære smerteregioner, sammenlignet med
kontrollgruppen (Grant & Rainville, 2009). Zeidan et al. (2011) antyder at studier som dette
gir støtte for antagelser om at meditasjon påvirker prosesser som muliggjør en ikkeevaluerende representasjon av sensoriske hendelser. Med dette kan mindfulness hindre
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selvkritiske og negative vurderinger av egne opplevelser, noe som man ofte finner ved GAD.
Farb et al. (2007) fant at en eksperimentell fokusbetingelse (observere det som skjer i
øyeblikket) var assosiert med deaktivering av kontrollsentrene i hjernen. Dette observerte man
ikke hos den andre gruppa, som fikk i oppgave å tenke på historier der de selv var med. Dette
antas derimot å aktivere et område i hjernen som er assosiert med tankevandring og
bekymring. Denne effekten var mer omfattende og uttalt hos personer som hadde gjennomført
MBSR, sammenlignet med kontrollgruppa. Man observerte også økt aktivering i områder som
assosieres med kroppsbevissthet, noe man ikke fant hos kontrollgruppa. Dette kan kanskje
reflektere en tendens mot lavere grad av subjektiv selvreferering hos mediterende og økt
bottom-up prosessering. For personer med GAD kan dette bety at mindfulness kan redusere
bekymring, og samtidig føre til at oppmerksomheten rettes mot mer adaptive måter å møte
emosjoner på.
Det er foreslått et overordnede mønster der det opplevelsesmessige fokuset man trener
på under mindfulness, kan være et utgangspunkt for å nedregulere det affektive systemet. Ved
å rette fokus mot øyeblikket og kroppsopplevelser, kan man kanskje øke kontakten med
emosjoner som oppstår. Gjennom meditasjon fasiliteres en mer distansert og objektiv analyse
av indre kroppsfornemmelser. Dette kan redusere den verbale og selvrefererende
prosesseringen omkring emosjoner, som har en tendens til å intensivere negative affektive
tilstander (Farb et al. 2007). Den svakere aktivering som er funnet i de eksekutive
kontrollområder, antas å være assosiert med redusert kognitiv grubling omkring aversive
temaer (Grant et al., 2011). Farb (2010) foreslår at man med dette kan gi grunn til å anta at
ved å rette oppmerksomheten mot øyeblikket og kroppslig opplevelse, så kan mindfulness gi
en direkte kontakt med emosjoner. Disse studiene gir støtte til teorier om at man gjennom
mindfulness, kan lære en ny måte å forholde seg til emosjoner på.
I en studie fant man også at meditasjon over tid ser ut til å kunne gjøre personer med
GAD mer stabile. Taylor et al. (2011) observerte at erfarne mediterende viste signifikant
deaktivering i områder av hjernen assosiert med selvrefererende tenkning (bekymring),
sammenlignet med nybegynnere under presentasjon av ulike affektive bilder. Man fant
derimot ingen signifikant aktivering i amygdala. I motsetning til de erfarne førte
mindfulnesstrening til en nedregulering av amygdala under emosjonell prosessering hos
nybegynnerne. Disse resultatene antyder at lang erfaring med mindfulness kan føre til
emosjonell stabilitet. Det kan være at dette fremmes gjennom aksept for emosjonelle
tilstander og økt tilstedeværelse i øyeblikket. Dette står i kontrast til det å benytte kognitiv
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kontroll for å nedregulere emosjonssentrene. Jeg har beskrevet hvordan teorien om
emosjonelle kontraster bidrar i forståelse for hvorfor personer med GAD bekymrer seg. Om
man kan bli mer emosjonelt stabil ved å praktisere mindfulness, så vil det kanskje føre til at
man kjenner seg mindre sårbar for uforutsette negative hendelser. På denne måten kan
mindfulness bidra til reduksjon av bekymring og unngåelsesatferd.
Oppsummert tyder det på at redusert negativ affekt som et resultat av mindfulnesstrening, er drevet av flere underliggende nevrale mekanismer: deaktivering av områder i
hjernen som involverer selvrefererende tanker (bekymring), deaktivering av amygdala som
indikerer redusert reaktivitet, økt aktivering i insula indikerer at oppmerksomheten vendes
mot kroppen og representasjoner av sensoriske hendelser. Det ser ut til at man benytter et
perseptuelt system i nedregulering av emosjoner, uten involvering av kognitive prosesser
(Sayers, Creswell, & Taren., 2015).
Det foreslås også at nybegynnere i mindfulness og personer med høy grad av
mindfulness, tenderer mot å anvende en top-down emosjonell regulering. De erfarne
mediterende har større tendens til å benytte bottom-up regulering som inkluderer det
perseptuelle system, i større grad enn det kognitive system. Mindfulness er mulig en evne
man kan trene opp, og den emosjonsregulerende funksjon som dette innebærer ser ut til å
kunne være et godt alternativ for personer som strever med å kognitivt regulere emosjoner.

4.5.1 Top-down eller bottom-up regulering av emosjoner?
Som nevnt hevder noen at mindfulness er vesentlig forskjellig fra kognitiv revurdering. Det
fremmes en annen måte å regulere egne emosjoner, beskrevet som en direkte moderering av
emosjonsgenererende hjerneregioner, uten kognitiv revurdering av emosjonelt framtredende
stimuli (Chambers, 2009). Denne formen for emosjonsregulering blir kalt bottom-up, fordi
den er karakterisert av redusert aktivitet i lavere emosjonsgenererende hjerneregioner, uten
aktiv involvering av PFC. Andre hevder at forholdet mellom mindfulness-trening, ulike
reguleringsstrategier og aktivering av relaterte hjerneområder kan variere på bakgrunn av
meditasjonserfaring. Prosessene behøver kanskje ikke sees som å være motsetninger av
hverandre, men heller at de ligger på et kontinuum eller fungerer som to komplementære
prosesser. Med dette forstår man at de to prosessene kan eksistere side om side i en praksis.
En bedre forståelse av hvorvidt mindfulness involverer en top-down eller en botttomup strategi, kan ha kliniske implikasjoner for behandling av angstlidelse som GAD. Om
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mindfulness hovedsakelig er en bottom-up strategi, så kan dette være et alternativ for
pasientgruppen som ellers ikke responderer like godt på tradisjonell psykoterapi. Disse
intervensjonene er i motsetning til MBI, basert på top-down mekanismer. Som tidligere nevnt
baserer disse seg på kognitiv revurdering for å regulere ubehagelige emosjoner. Men
muligheten til å revurdere egne emosjoner kan være svekket hos personer med GAD. MBI vil
derfor kunne være et godt alternativ for pasienter, som ikke har like gode forutsetninger for å
revurdere ubehagelige emosjoner (Chiesa, Serretti, & Jakobsen, 2013).
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5 Diskusjon
I denne oppgaven har jeg beskrevet og undersøkt ulike mekanismer og prosesser som
vurderes som virksomme i behandling av GAD. Jeg har tatt utgangspunkt i
forskningslitteratur på området for å få en oversikt over hvilke prosesser som ansees som mest
betydningsfulle. Videre har jeg undersøkt hvordan de på ulikt vis kan bidra til å endre
forholdet personer med lidelsen har til egne opplevelser. Alle mekanismene bidrar til
verdifulle prosesser som hver for seg reduserer symptomer, selv om de ikke er separate
enheter eller stadier. De er alle en del av en utviklingsprosess som muliggjør den viktige
eksponeringstreningen. Samtidig kommer det fram at de bør følge etter hverandre, og må
utvikles i ulike faser av en behandling. Man kan kanskje se dette som en oppadgående spiral
der oppmerksomhet og aksept sammen fremmer det avgjørende skifte i perspektiv. Dette
perspektivet som i oppgaven stort sett blir kalt desentrering, involverer en åpen, ikkedømmende tilstedeværelse. Å lære seg denne orienteringen i møte med ytre og indre
hendelser, er utgangspunkt for en ny måte å forholde seg til vanskelige følelser. Når
opplevelser kan prosesseres og reguleres uten å involvere kognitive strategier som vurderer og
kommenterer, kan man møte disse uten å måtte ta stilling til dem. Ved først å trene opp selvregulering av oppmerksomheten og lære å innta en vennligere holdning, har man kapasitet til
å kunne gjennomføre en vellykket eksponering. Etter hvert ser det ut til at man kan lære seg
en ny måte å forholde seg til egne emosjoner, tanker og kroppsfornemmelser.
Når man forsøker å endre forholdet til egne opplevelser gjennom mindfulness, kreves
det at man trener opp noen nye ferdigheter. Som nevnt vektlegger i hvert fall to av de mange
MBI, en systematisk trening av oppmerksomheten som et grunnlag for videre praksis.
Studiene som er lagt fram i denne oppgaven, ser ut til å gi støtte for teorier som hevder at
meditasjon forbedrer oppmerksomhetssystemer. Under FO meditasjon er instruksjonene å
holde et vedvarende oppmerksomhetsfokus for eksempel på et objekt og når sinnet vandrer,
vender man oppmerksomheten tilbake igjen til objektet. Atferdsstudiene finner forbedrede
prestasjoner på eksekutiv oppmerksomhet hos nybegynnere som praktiserer FO meditasjon
(Jha et al., 2007; Tang et al., 2007). Dette betyr at man evner å skifte oppmerksomhetsfokus
mot det som er relevant, og at man hindrer å bli værende i distraksjoner når det oppstår. Hos
ekspertene observerte man at de utviklet større evne til å være årvåkne over tid. Når det
kommer til hjerneavbildningsstudier, støtter funnene atferdsstudiene over. Det observeres
hovedsakelig en top-down regulering av oppmerksomheten under FO, og en mer bottom-up
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prosessering hos de erfarne. Hos de med lengst erfaring opparbeides evnen til å holde en
vedvarende oppmerksomhetsfokus, uten at frontale områder er involvert. Som nevnt tidligere,
kan dette tyde på at det å være tilstede blir mer automatisert og derfor krever mindre innsats.
Disse observasjonene speiler studiene som undersøker regulering av emosjoner, der deltakere
har ulik erfaring med mindfulness, Det kan tyde på at OM er den formen for meditasjon som
ansees å være assosiert med eksponeringstrening. OM meditasjon er målet med praksisen, der
man utvikler grunnleggende egenskaper som økt kognitiv fleksibilitet og en aksepterende
holdning. Dette muliggjør et distansert perspektiv der man på en åpen og vennlig måte kan
begynne å observere vanskelige opplevelser.
Det viser seg at det kan være flere betydningsfulle effekter av denne
oppmerksomhetstreningen i seg selv for GAD. Det å være tilstede i øyeblikket, er det motsatte
av å være i tanker som dreier seg om framtiden. Å kunne regulere oppmerksomheten vil føre
til at man i større grad klarer å løsrive seg fra bekymringstankene når de først aktiveres.
Samtidig vil selvregulering av oppmerksomheten kunne redusere oppmerksomhetsbias mot
trusler, ved at man utvider oppmerksomheten, er mer årvåken og dermed åpner opp for mer
informasjon fra omgivelsene. Økt årvåkenhet kan resultere i økt kapasitet for å ta inn indre og
ytre stimuli som ellers ikke bevisst ville ha blitt registrert. Å kunne inkludere en større del av
pågående stimuli, kan redusere fiksereringen på enkelte truende elementer i omgivelsene
rundt seg. Å bli mer tilstede i det som skjer i øyeblikket, vurderes også å kunne føre til økt
emosjonell tilstedeværelse, ved at man kan vende blikket innover og observere det som rører
på seg.
Hypotesen om at denne treningen ville øke kognitiv fleksibilitet for personer med
GAD, ble delvis støttet i en av studiene (Lee & Orsillo, 2014). Her observerte man at gruppen
som fikk FO meditasjon økte evnen til å inhibiere. Det kan være at den rapporterte reduksjon i
angst var forårsaket av at disse personene hadde mindre bekymringstanker. Det er mulig at de
ble raskere til å oppdage at tankene vandret, for deretter å kunne løsrive seg fra disse
bekymringstankene. I den andre studien (McEvoy, Graville, Hayes, Kane, & Foster, 2017) ble
hypotesen derimot ikke støttet bortsett fra at både gruppen som fikk oppmerksomhetstrening
og gruppen som fikk instruksjoner i mindfulness-basert progressiv muskelavspenning, gjorde
færre feil på oppgaver med truende ord. Dette kan tyde på at de ble raskere til å løsrive
oppmerksomheten fra emosjonelt aktiverende ord, sammenlignet med kontrollgruppen. Jeg
har tidligere belyst flere forklaringer for disse resultatene og nevnt begrensningene i studiene.
Foruten utfordringer med å isolere mindfulness fra de andre intervensjonene, ser det også ut
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til at ulike øvelser kan gi samme effekt. Selv om det er flere svakheter ved studiene, kan det
nevnes at videre forskning kanskje vil få mer spesifikke resultater om utvalgene består av
personer med en GAD diagnose.
I tillegg til å utvikle en evne til å fokusere oppmerksomheten på indre og ytre stimuli,
er det også viktig hvordan kvaliteten av denne oppmerksomheten er. For at personer med
GAD skal ha nytte av eksponeringstreningen, er det viktig å lære å kunne betrakte opplevelser
på en aksepterende måte. I følge Vøllestad (2018) fremhever moderne mindfulness-baserte
tilnærminger betydningen av «en tillatende og romslig affektiv kvalitet», når man skal
betrakte det man opplever. Han trekker frem at aksept kanskje er den viktigste mekanismen
for å motarbeide psykisk lidelse. Å endre opplevelsesunngåelsen til å heller dreie seg om
opplevelsesutforskning med en nysgjerrig holdning, kan beskrives som en form for
eksponering for egne opplevelser. Lindsay og Creswell (2017) fremmer hvor avgjørende det
er at oppmerksomheten og observeringen av negativt ladede følelser, blir gjort med
selvmedfølelse og vennlighet. Det kan si seg selv at dette ikke er lett når angsten er
overveldende og lammende. Når personer med GAD blir eksponert for angsten som de
kjenner så sterkt for å unngå, vil aksept kunne være avgjørende for at denne treningen skal
endre den kritiske måten man ellers forholde seg til følelser på.
Det ser ut til at OM er den meditasjonsformen som praktiseres når aksept blir studert
som mekanisme. Selv om man også får instruksjoner i å innta en nysgjerrig, ikke-dømmende
holdning også under FO meditasjon, virker det som om denne holdningen er mer internalisert
under OM. Hayes, Roemer og Orsillo (2010) observerte økning i aksept for tanker og følelser,
og økende deltakelse i betydningsfulle aktiviteter hos deltakere etter OM meditasjon. Dette
var assosiert med ønsket utfall i terapi (reduksjon i bekymring, økning av aksept for indre
opplevelser og økt involvering i meningsfylt aktivitet). I studien til Ainsworth et al., (2017)
ble instruksjoner i å akseptere indre erfaringer vektlagt, når en av tre grupper ble instruert
under OM meditasjon. Det viste seg at denne gruppen i større grad forhindret negative
påtrengende tanker etter å ha bekymret seg, enn grupper som fikk instruksjon i FO og
progressiv muskelavspenning.
I et videre forsøk på å kartlegge bidraget fra aksept, har man forsøkt å identifisere
hvilke av de fem fasettene ved mindfulness som assosieres til symptomer på GAD. I tre
studier fant man at ikke-reaktivitet og ikke-dømming, i minst grad predikerer angst og
bekymring ved GAD (Fisak & Von Lehe, 2012; Desrosiers et al., 2013; Cash & Wittingham,
2010). Resultater tilsier også at personer med høyt nivå av aksept tenderer til å bekymre seg
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mindre enn de som har lavere nivå av aksept. Allikevel viste det seg at høyt nivå av både
oppmerksomhet og aksept, førte til minst bekymring. Dette gir antakelser for at både ikkereaktivitet og observasjon, er viktige for å redusere bekymring (Desrosiers et al., 2014).
Dette er i tråd med teori som fremhever bidraget av aksept som betydningsfullt, både
for å kunne meditere men også for å kunne eksponeres for ubehag. Det er også fremmet
antagelser om at aksept må være tilstede for at observasjonen av det man fokuserer på, skal ha
sin effekt. Grabovac, Lau og Willett (2011) forklarer den essensielle rollen aksept og
selvmedfølelse har i mindfulnesspraksis og oppmerksomhetsregulering. Når man stadig må
refokusere oppmerksomheten tilbake til det valgte objektet under meditasjonen, vil en
holdning av aksept hindre negative tanker, som selvkritikk. På bakgrunn av teori i delen om
GAD og bekymring, tenderer personer med denne lidelsen, som nevnt over, å reagere med en
kritisk og dømmende holdning overfor egne responser og opplevelser. Derfor vil det å øve på
denne holdningen kanskje være spesielt nyttig for denne pasientgruppen. Studiene som ser på
assosiasjon mellom fasetter ved mindfulness og symptomer på GAD, vurderes som
interessante. Med denne forskningen har man mulighet til å tydeliggjøre konkrete og
virksomme mekanismer ved MBI for lidelsen. Resultatene tyder på at ikke-dømming og ikkereaktivitet, kan være viktige å vektlegge i en behandling.
Oppmerksomhetsregulering antas å være utgangspunkt for å kunne innta et mer
desentrert perspektiv senere. Det er gjennom den objektive observasjonen man kan
eksponeres for indre opplevelser uten å bli overinvolvert i disse. Roemer og Orsillo (2009)
har foreslått at angst ved GAD er opprettholdt blant annet av et dømmende forhold til egne
opplevelser og en tendens til å overidentifisere seg med disse. Samtidig vektlegges
antagelsene om at bekymring er noe som ikke kan kontrolleres og som derfor er farlig (Wells
& Carter, 2009). Derfor vil det å kultivere et desentrert perspektiv, der man observerer tanker
og følelser som forbigående hendelser, kunne bidra til å endre forholdet til egne opplevelser
og redusere angst (Hayes-Skelton et al., 2012).
Studier som undersøker bidraget av desentrering i symptomreduksjoner hos GAD, har
blant annet funnet at denne mekanismen delvis forklarer effekten av MBI. Hoge et al. (2015)
fant evidens for at endringer i desentrering medierte effekten av MBSR på angstsymptomer,
men ikke bekymring hos GAD. MBSR reduserte bekymring gjennom mindfulness, spesielt
ved fasettene tilstedeværelse og ikke-reaktivitet. Det ble også observert i den andre studien at
økning i desentrering var assosiert med redusert angst, og at desentrering var en felles
endringsmekanisme på tvers av intervensjonene ABBT og AR. Hayes-Skelton et al. (2015).
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Resultatene fra studiene (Hoge et al., 2015; Hayes-Skelton et al., 2015) gir indikasjoner for at
både mindfulness (tilstedeværelse/aksept) og desentrering er betydningsfulle prosesser i
behandling av GAD, men at de bidrar på ulikt vis. Flere studier (Hayes-Skelton et al., 2012;
Arch et al., 2012) kan vise til at desentrering, foruten å være en betydelig mekanisme i
behandling av GAD, også er en felles mekanisme på tvers av ulike behandlinger. Det kan
være viktig å identifisere felles mekanismer som kan føre til bedre forståelse for hvordan
ulike behandlinger oppnår samme effekt. Samtidig kan denne informasjonen bedre
intervensjonene ved at man klargjør hva det er som virker. Som i flere av de andre studiene,
er funnene her også basert på små utvalg, og det er gjennomført få målinger, noe som gjør at
man er usikker på hva som forårsaket symptomreduksjon. Allikevel ser det ut til at noen
forsøker å bedre kvaliteten ved studiene, ved å legge opp til longitudinelle målinger underveis
i behandlingsløpet.
Hensikten med meditasjonspraksisen for personer med GAD å endre forholdet til
indre opplevelser, slik at angst kan tåles. Hvilke strategier som benyttes er en løpende
diskusjon. På den ene siden ser det ut til at mindfulness fremmer bedre evner til å gjøre
kognitive revurderinger av emosjonelle erfaringer. Ved å ikke identifisere seg med innholdet i
tanker eller følelser, reformulerer man disse som forbipasserende hendelser. De oppfattes ikke
lenger som permanente og vedvarende, og blir mindre truende. Med en utforskende holdning
kan man lete etter alternative forklaringer, der man tidligere definerte fenomenene som
vedtatte sannheter om en selv eller verden. Hjerneavbildningsstudier gir støtte for at
mindfulness assosieres med kognitiv revurdering som emosjonsreguleringsstrategi.
Gjennomgående funn er aktivering i PFC og deaktivering i emosjonssenteret (amygdala), hos
ikke-kliniske utvalg. En studie kunne også gi evidens for at mindfulnesspraksis kan styrke
evnen til å revurdere emosjonell stimuli hos et utvalg med GAD pasienter. Her observerte
man endringer i forbindelsen mellom prefrontale områder og amygdala, og at dette samsvarte
med rapportert symptomlette (Hölzel et al., 2011).
Til tross for disse resultatene argumenterer jeg i denne oppgaven for at mindfulness
kan fremme en mer hensiktsmessig emosjonsreguleringsstrategi for personer med GAD.
Observasjoner av hjerneavbildningsstudier antyder at emosjoner også kan reguleres uten
involvering av PFC, hos erfarne mediterende. De som har lang erfaring har oftere aktivering i
nettverket forbundet med bottom-up regulering av emosjoner. Denne formen for regulering
relateres til sensorisk prosessering, der intensjonen er å direkte føle opplevelser uten å
revurdere dem. I kontrast til top-down reguleringsstrategier, finner man i disse studiene
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nedregulering av amygdala, uten involvering av PFC. Studier har funnet at mindfulness
meditasjon førte til redusert selvrapportert smerte, ved eksponering for sterk varme. Denne
rapporteringen ble relatert til økende aktivitet i områder av hjernen som assosieres med
sansning av kroppslige fornemmelser og kroppsbevissthet (Zeidan et al., 2011).
Chambers (2009) går sterkt ut og hevder at mindfulness er noe stikk motsatt av å
kognitivt revurdere eller undertrykke emosjoner. Mindfulness lærer klienter å akseptere alle
opplevelser, noe som kan kalles selve kjernen i MBI. Innholdet i det man erfarer behøver man
ikke endre eller manipulere til å bli mer tålelig, da disse opplevelsene kun er forbigående
fenomener. Dette skiller mindfulness fra andre intervensjoner. Strategier som baserer seg på
en bottom-up emosjonsregulering innebærer konkret opplevelsesutforskning som å fokusere
på kroppsfornemmelser under sterk angst. Under eksponering overfor hele spekteret av
emosjonelle opplevelser, prøver man å ikke avvise følelsene eller holde igjen. I følge Hölzel
et al., (2011) innebærer dette en utforskning av grunnleggende kroppsfornemmelser for alt
som oppstår av emosjoner. Dette innebærer å ikke inkludere noen form for kognitiv analyse,
men i stedet er man i kontakt med den ubearbeidede og så ofte avviste opplevelsen av
emosjoner (Segal, Williams & Teasdale, 2002). Denne strategien hevdes å være et resultat av
bottom-up prosesser.
Hvorfor denne bottom-up reguleringen av emosjoner virker spesielt nyttig for personer
for GAD, skal belyses videre under delen med kliniske betraktninger. Før det skal jeg
kommentere det som kan være styrker og svakheter ved min hovedoppgave.

5.1 Svakheter og styrker ved studien
Jeg har underveis i oppgaven kommentert begrensninger ved studiene som undersøker
mekanismer. Allikevel skal jeg nevne metodologiske svakheter som generelt gjelder både
atferdsstudiene, hjerneavbildningsteknikker og studiene på mekanismer. Det er
gjennomgående stor variasjon i design, selv om studiene på mekanismer har overvekt av
kontrollerte randomiserte undersøkelser. Ingen av atferdsstudiene har RCT-design, og det er
vanskelig å trekke slutninger om meditasjonen var årsaken til effekten på oppmerksomhet.
Man har ingen forkunnskap om ulike evner hos de som begynner med meditasjon. Alternative
forklaringer for prestasjonene, kan være høyere kognitive evner og høyere nivå av ekspertise i
meditasjon som ikke er avdekket. En annen begrensning som kan trekkes fram, er at
forskjeller i prestasjoner mellom mediterende og kontrollpersoner kan være forårsaket av
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ulike motivasjonsfaktorer. Kanskje kan det være viktig av ulike grunner for den mediterende å
gjøre undersøkelsen valid, som sosial ønskverdighet. Det er også gjennomgående mye bruk av
selvrapporteringer, noe som kan være problematisk på flere måter. Blant annet kan det være
utfordrende for deltakere å fange opp hvilke aspekter ved ens mentale tilstand man faktisk
skal inkludere når man gjør personlige vurderinger. En annen faktor som kan spille inn, er at
deltakere kan bli påvirket av forskere som har vansker med å skjule sin entusiasme for
prosjektet.
De ulike funn kan også frembringes av at det gjøres små forskjeller i instruksjoner
under meditasjonen. Å utvikle standardiserte retningslinjer som blir gitt både for
eksperimentgruppe og kontrollgruppe, er derfor viktig. Noen kan legge større vekt på
følelsesbevissthet der andre gir persepsjon av stimuli mye fokus. Det er også stor variasjon i
type meditasjonspraksis som benyttes i RCT-studiene, varighet av kurs og når på dagen det
foregår. Det er derfor stort behov for utvikling av standardiserte manualer, og sensitive
måleinstrumenter, for å redusere årsaker til at resultater på tvers av studier ikke samsvarer.
Konteksten rundt meditasjonspraksisen kan også kanskje påvirke prestasjoner. Det kan
være at omgivelsene, kulturen, miljøet og tradisjoner kan påvirke sinnet i seg selv. Å stadig
sørge for å redusere slike innvirkninger, vil være viktig for videre studier. Andre
begrensninger som ofte trekkes fram, er utilstrekkelig operasjonalisering av begreper. Det kan
tilslutt nevnes at det eksisterer mange ulike praksiser som har elementer av mindfulness i seg,
noe som kanskje kan være årsaken til at det er få replikasjoner av resultater (Van Dam et al.,
2017).
Jeg kan også kommentere begrensninger når det kommer til min egen forskning.
Systematiske gjennomganger har som mål å unngå utvelgelsesbias gjennom å ha en klar
systematikk når utvelgelsen av studier foregår. I retningslinjene fra PRISMA, er søkeord,
søkemotorer og utvalgskriterier beskrevet, i tillegg er det forslag om at man er flere involvert i
søkeprosessen. På denne måten kan man forsøke å forebygge utvelgelsesbias (Uman, 2011).
Selv om jeg har forsøkt å gjøre et grundig litteratursøk og vært oppmerksom på hvilke studier
som skal inkluderes, er det flere sider ved utvelgelsen av studier som kan begrense oppgavens
relevans. Det er snart ett år siden jeg gjorde det siste søket, og jeg kan ha gått glipp av mange
undersøkelser. Jeg har også ekskludert studer som ikke var korrelasjonelle eller
eksperimentelle.
Samtidig har jeg trukket fram studier som jeg vurderer reflekterer forskningen på
mekanismer ved mindfulness i behandling av GAD. Når det er såpass få studier, er det mulig
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å kommentere dem, noe som ville ha vært vanskelig om det var mange. Det har vært plass for
å kommentere at det arbeides for å øke kvaliteten ved forskningen. For eksempel er en av
studiene i oppgaven den første som undersøker desentering som mekanisme, og som møter
Kazdin (2007) sitt tidslinjekriterium. Det vurderes som viktig å fremheve forsøkene på å gjøre
forskningen bedre. Noen av de korrelasjonelle undersøkelsene gir også viktige spesifikke
bidrag i klinisk sammenheng. Å få større innsikt i hvilke fasetter ved mindfulness man bør
fremme i terapi for GAD, er konkrete og enkle redskaper man kan ta med seg videre som
terapeut. Med denne kommentaren om studienes kliniske relevans, passer det nå å vende over
til mindfulness som behandling. Det kan være utfordrende å omgjøre resultater fra studier, til
anvendbare terapeutiske mekanismer i klinikken.

5.2 Implikasjoner for behandling
Det er blitt antydet at framveksten av «tredje bølge» atferdsterapier, vil komme til å endre de
tradisjonelle måtene å benytte CBT. For det første er tanken bak tradisjonell kognitiv terapi, å
utfordre eget tankeinnhold og finne alternativer som er mer adaptive. MBI er som jeg har
nevnt i oppgaven, rettet mot å la være å skulle endre og handle på opplevelser. Av flere
grunner er dette relevant for GAD, men det kan være en vanskelig øvelse og mange vil trenge
hjelp for å klare dette. Gjennom å bli instruert og veiledet av erfarne instruktører, kan
mindfulness benyttes til å endre maladaptive emosjonsstrategier som unngåelse hos personer
med GAD. Som det kommer fram i oppgaven kan kanskje mange allerede i løpet av kort tid,
kunne erverve egenskaper som muliggjør den avgjørende eksponeringen for følelser. I
studiene av aksept som mekanisme, ser det ut til at en denne egenskapene er av vesentlig
betydning for en vellykket eksponering.
Å endre dysfunksjonell unngåelse gjennom bottom-up prosessering av sensorisk
opplevelse, er kanskje i kjernen av det som skiller MBI vesentligst fra andre terapeutiske
tilnærminger (Guendelman et al., 2017). Denne formen for regulering av emosjoner, kan være
spesielt nyttig å lære bort til personer med GAD. Studier viser at kognitiv revurdering av
bottom-up prosesser, kan være svært uhensiktsmessig, og kan faktisk øke aktiviteten i
emosjonssentre i hjernen (Herwig et al., 2010; Mc Rae et al., 2012). Når den ikke fungerer, er
denne strategien for å regulere emosjoner assosiert med repeterende grubling, karakteristisk
for angstlidelser (Aldao et al., 2010). MBI er ikke er den eneste intervensjonen som fokuserer
på endringer på denne måten, der fokuset er på å komme i direkte kontakt med grunnleggende

46

emosjoner. Blant annet emosjonsfokuserte terapier kan assosieres med denne tankegangen.
Allikevel fokuserer MBI eksplisitt på denne formen for emosjonsregulering. Man kan oppøve
ferdigheter for å møte det som unngås og man skal øke følelsesbevissthet (hvordan emosjoner
kjennes ut i kroppen), noe som skiller denne intervensjonen fra andre behandlinger. Et annet
aspekt som skiller MBI fra andre intervensjoner, er den systematiske treningen av
oppmerksomheten. Meditasjon for å fremme selvregulering av oppmerksomheten, kan også
være relevant for andre som av ulike årsaker strever med å holde et fokus over tid.
Selv om det for noen blir nødvendig å bli veiledet gjennom meditasjon, kan også
instruktøren spille inn en veiledet meditasjon, så pasienten kan trene hjemme. Dette innebærer
at mindfulnesspraksis kan læres og benyttes for de som ikke trenger en tett oppfølging. Det
ansees også som viktig å tenke ut hvordan man kan implementere MBI i ulike deler av
helsesektoren. Spesielt i førstelinjen kan man kanskje forebygge GAD og andre angstlidelser,
ved å bruke mindfulness som en mestringsferdighet, som kan fungere som en oppøving av
grunnleggende evner før man får behandling (Stein & Craske, 2017). Selv om ABBT er
utviklet med tanke på GAD, så ansees denne modellen også som relevant for de andre
angstlidelsene. De forskjellige angstlidelsene er karakterisert av spesifikke kognisjoner,
atferd, symptomer og opprettholdende faktorer. Allikevel er det også viktige psykologiske
prosesser som er felles for disse, og som bidrar til at lidelsen vedvarer (Mansell, Harvey,
Watkins, & Shafran, 2008). Selv om fokuset i denne oppgaven er rettet mot personer med
GAD, vil det å finne terapeutiske endringsmekanismer for denne lidelsen, også være nyttig
når man ønsker å forbedre intervensjoner for de andre angstlidelser.
Samtidig som MBI ser ut til å kunne være et godt alternativ når man ønsker å behandle
personer med GAD, er det også viktig å ta med i betraktning hvilken behandling som passer
for hvem. Resultatene fra flere av studiene i oppgaven, tyder på at både desentrering og
oppmerksomhetstrening er fellesfaktorer på tvers av behandlinger. At pasienten selv kan
kjenne etter hvilken behandlingstilnærming som gir størst gjenklang, er vel så viktig som at
terapien velges av terapeuten.

5.3 Implikasjoner for videre forskning
Når man skal hjelpe personer med angst, prøver man å utslokke den ved å presentere klienten
gjentatte ganger for fryktet stimuli. Samtidig skal man hindre unngåelsesatferd (Craske,
1999). Å inkludere eksponeringstrening er ofte kjernen i atferdsbaserte tilnærminger til
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angstlidelser, og jeg har argumentert for at dette er selve kjernen ved MBI, når man skal
behandle GAD. Det er økende evidens for at mindfulness er assosiert med bedre
emosjonsregulering, men det er for meg bekjent ingen studier som har undersøkt mindfulness
under ekstinksjon av angst (Treanor, 2011). For en bedre forståelse av hvordan mindfulness
påvirker denne prosessen, så kan man fokusere på å tydelig gi ulike instruksjoner under
manipulasjonene i hjerneavbildningsstudiene. Det kan eksplisitt legges vekt på top-down eller
bottom-up baserte instruksjoner. På denne måten blir det lettere å se utviklingen av
reguleringsstrategier som assosieres med ekstinksjon.
Ellers er det en utfordring for fagfeltet framover å enes om en definisjon av
mindfulness. Med dette ville man kunne utvikle gode instrumenter for å måle fenomenet.
Bruken av selvrapportering er tidligere kommentert, og fører til betydelige begrensinger ved
forskningen. Videre kan det arbeides med å finne objektive mål for endring i behandling. Når
det kommer til studier som undersøkte assosiasjon mellom fasetter ved mindfulness og GAD,
gis antydninger om flere retninger for videre forskning. Resultatene kan fasilitere forskning
som studerer endringsmekanismer underveis i et behandlingsløp. Hayes et al. (2010)
undersøkte blant annet endringsmekanismer under behandling med ABBT. De fant at økning i
aksept for tanker og følelser i løpet av behandlingen, var assosiert med ønsket utfall. Fisak et
al. (2012) foreslår at man i slike sammenhenger kan benytte FFMQ i løpet av et terapiløp, for
å avgjøre i hvilken grad de ulike fasettene medierer den kliniske responsen. Resultater fra
studier i denne oppgaven tilsier at ikke-reaktivitet, ikke-dømming og å handle med nærvær,
kan være potensielle medierende mekanismer i behandling av GAD. Det kan derfor være
relevant å vurdere om disse virksomme prosessene er tilstrekkelig inkludert når mindfulness
er en del av intervensjonen (Fisak, 2012).
Jeg ønsker også å fremheve betydningen av forskning som forsøker å identifisere
virksomme mekanismer i behandling av GAD. Det å øke denne kunnskapsbasen vil ha
betydningsfulle konsekvenser på ulike måter. I innledningen fremhevet jeg hvordan denne
forskningen kunne øke behandlingsrespons og forbedre tradisjonelle evidensbaserte
behandlinger. Foruten å gi viktig kunnskap om hva som virker på tvers av behandlinger, får vi
informasjon om mekanismer som er unike for de ulike behandlingene. De ulike angstlidelsene
har alle spesifikke opprettholdende mekanismer som involverer kognisjoner, atferd og
emosjoner. Allikevel er det også viktige psykologiske prosesser som er felles for disse, og
som bidrar til at lidelsen vedvarer (Mansell, Harvey, Watkins, & Shafran, 2009). Selv om
fokuset i denne oppgaven er rettet mot personer med GAD, vil det å finne terapeutiske
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endringsmekanismer for denne lidelsen, også være nyttig når man ønsker å forbedre
eksisterende intervensjoner for de andre angstlidelser.

5.4 Konklusjon
Etter å ha arbeidet med denne oppgaven, ser det ut som om målet med MBI for GAD, er å
fremme opplevelsesutforskning i motsetning til opplevelsesunngåelse. Her er det snakk om å
eksponere seg for det som unngås. Å være rustet for denne øvelsen kan bety at man må øve
opp grunnleggende ferdigheter. Chambers (2009) foreslår at man kanskje kan se på
mindfulness som en prosess, der man gradvis forandrer hvordan man relaterer seg til
emosjonelt innhold. På bakgrunn av teori og empiri i denne oppgaven, ser det ut som om flere
mekanismer og prosesser er involvert i denne prosessen. Å trene oppmerksomheten er
utgangspunkt for at andre mekanismer skal settes i gang. I behandling av GAD ser det ut til at
den nysgjerrige, vennlige og aksepterende måten å møte indre og ytre opplevelser, er
avgjørende for en vellykket eksponering senere. Oppmerksomhetsregulering og en
aksepterende holdning, danner grunnlaget for et skifte i perspektiv. På denne måten kan
tanker, følelser og kroppsfornemmelser som tidligere ble oppfattet som skremmende,
aksepteres. Uten en vennlig og ikke-dømmende holdning, vil observasjon av ytre og indre
hendelser, fortsette å være truende. Med dette skifte i perspektiv er man rustet til å utfordre
innlærte måter å håndtere verden på. Her kan man eksponeres for det som unngås, og nye
reaksjoner læres. Med dette kan MBI sammenlignes med intervensjoner for andre
angstlidelser, der hovedformålet er å eksponere personer med angst for det de unngår.
Det ser ut til at MBI kan tilby eksponeringsterapi for personer med GAD. Men er dette
unikt for MBI? Det som skiller disse intervensjonene fra andre, er kanskje hvordan man
arbeider seg fram mot opplevelseseksponeringen. Man kan se behandlingen som mer
prosessorientert, der man innøver å være tilstede i møte med alt som erfares på en vennlig
måte. På denne måten erverves nye måter å forholde seg på overfor både negative og positive
opplevelser. Det ser ut som om denne formen for endring fører til reduksjon i både angst og
bekymring, og derfor vil være et fint supplement til tradisjonelle terapiformer.
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