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Brosjyre 1
Riktig etterlevelse 
av medisiner og 
behandlingsråd



Ny kunnskap om mestring 
Når det  gjelder hjernens fortolkninger og 
tankens krumspring, har vi de siste årene 
tilegnet oss ny og viktig kunnskap. I dag 
er det mulig å avfotografere hjernen og 
samtidig studere hva som skjer i hjernen i ulike 
situasjoner (funksjonell MR). Det har gitt oss 
viktig kunnskap om hva som skal til for å mestre 
hverdagen, løse utfordringer og nå egne mål. 
Mestring ved kronisk sykdom er knyttet til 
følelsen av å kunne gjennomføre en oppgave, ha 
kontroll over egen tilværelse og kunne justere 
egne handlinger. Opplevelse av mestring og 
det å leve godt med sykdom henger sammen. 
Derfor kan kunnskap om mestring, i flere 
situasjoner, være like viktig for deg som den 
medisinske behandlingen. 

Det viktigste nye: endring er mulig 
Hent fram motivasjonen! Forskning viser 
nemlig at systematisk trening av hjernen 
gir mennesker bedre mulighet til å ta 
frem sitt beste jeg.  Vi kan trimme 
hjernevirksomheten på samme måte 
som kroppen. Tilrettelagt trening av 
kropp og hjerne gjør at vi kan nå nye 
mål raskere og mer treffsikkert. Vi 
kan nesten si at motivasjon og 
mestring er to sider av samme 
sak. Skal du få til endring, må 
du selv være motivert og 
jobbe mot egne mål. Det 
hjelper om andre heier på 
deg, men når det kommer 
til stykket må du selv 
være din beste venn 
og heie deg selv fram 
over målstreken. 

Hvordan leve (godt) 
med sykdom? 



Hjernen er eventyrlig og plastisk 
Hjernen er som et puslespill. De ulike delene har hver sin funksjon; som å 

gjøre lyd om til tale, registrere farger og gjenkjenne ansikter. Kjemikalier og 
signalstoffer i hjernen smører brikkene.  Jo mindre friksjon, jo bedre. Visste 

du at bildene av ansikter som du henter fram fra hukommw elsen aldri 
ser helt like ut? Hukommelsen har et langtidslager for barndomsminner.  

På grunn av plassmangel lagres langtidshukommelsen bit for bit i flere 
hjerneområder. Smaken av is ett sted og lyset fra den sterke solen et annet 

sted, fuglesang i hørselbarken og trærne i søynområdet. Her skaper du et 
nytt bilde. Det betyr at du kan endre inntrykk og bilder over tid. Du kan 

endre forståelses av opplevelser du har hatt og, både selv og i samspill med 
andre.



Ny kunnskap om hjernen, tanken og viljestyrke viser at viser 
at varig endring er mulig.

Vi må utfordre hjernen, trene tanken og bygge viljestyrke
I dag har vi detaljert kunnskap om hvordan hjernen fungerer. Slik kunnskap 

om hjernen gjør det mulig å forstå hvorfor vi reagerer og handler som vi gjør. 
Hjernen har en fantastisk evne til endring, men da må den stadig utfordres. Ny 

kunnskap om motivasjon, læring og tanketrening er med på å gjøre mestring 
mulig. I tillegg betyr selvkontroll og viljestyrke mer i dag enn tidligere. 

Simpelthen fordi vi lever i en verden med stor grad av frihet og uendelig 
mange individuelle utfordringer som skal mestres



Hvordan går vi opp nye spor i hjernen?
Hvordan trener vi tanken? Har du leveregler og oppfatninger du ikke 

er deg like bevisst, slik vi andre har? Kanskje har du opplevet at når du 
retter oppmerksomheten mot noe du vil gjøre noe med, er det lettere 

å endre på?  En kognitiv tilnærming til problemløsning retter seg mot 
hvordan vi tenker, ikke hva vi tenker. Det viktigste er ikke hva som skjer i 

livet, men hvordan du forholder deg til det. For det kan du gjøre noe med. 
Endring er mulig gjennom å lære seg nye måter å tenke på. At svarene 

befinner seg langt nærmere menneskesinnets overflate, er kognitiv terapis 
grunnleggende ide. Det er ikke situasjonen i seg selv, men hvordan vi tenker 

om den som påvirker hvordan vi føler, hva vi gjør og hvordan kroppen reagerer.



Vi følger ikke behandlingsråd 
Hvordan kan vi på en bedre måte følge behandlingsråd? 

Vi bruker ikke medisiner riktig. Det er flere grunner til 
det – både bivirkninger og medikamenters natur 

og det at man ikke opplever at de ikke har effekt. 
Manglende etterlevelse er et stort og globalt 

samfunnsproblemproblem som WHO har satt på 
dagsorden. Når så mye som halvparten av oss ikke 

følger anbefalingene vi får, er det mye å hente om 
flere av oss klarte å endre vaner og mestre mer. 

For behandling er mer enn bare medisiner, 
det er avtaler, endring av atferd og å mestre 

livsstilsendringer. Det krever samarbeid 
mellom deg som pasient, behandlere, 

pårørende og ditt sosiale liv. 

Enten du tror det eller ei: 1 av 3 dropper ut av 
medisinbruk, det er veldig mye! 
Har du noen gang fått resept på en antibiotikakur og sluttet 
før tiden fordi du følge deg bra? Har du latt deg friste til å 
redusere dosen på faste medisiner som er foreskrevet deg, 
eller valgt å droppe behandling i perioder? Da er du ikke 
alene. For oss alle er det slik at vi må oppleve at nytten er 
større enn ulempen. 

Hvorfor skal medisiner tas som forskrevet?
Går du på faste medisiner, må du ikke slutte om du skulle 
tenke at det ikke er bra. Bivirkninger betyr heller ikke at 
man skal slutte å ta dem. Da skal du ta kontakt med din 
behandlende lege, ditt legekontor eller ditt sykehus. For 
antibiotika er et en grunn til at varigheten av kuren er lang 
nok. Det er for å sikre at infeksjonen blir tatt hånd om slik 
at du ikke må behandles påny. For kroniske sykdommer er 
det slik at konsentrasjonen av medisinen legen har gitt deg 
må være høy nok til at behandlingen virker. Fristes du til å 
halvere dosen på egenhånd, hjelper trolig ikke medikamentet 
deg på samme måte. Du går glipp av muligheten til varig 
bedring! Og husk, riktig dose betyr ikke nødvendigvis  mer 
bivirkninger eller at det er mer vanedannende. 

Hva kan jeg selv gjøre for at behandlingen 
jeg får skal hjelpe meg mest mulig? 



Samarbeid om riktig behandlingsvalg
Noen ganger frister det mest å la være å ta medisiner som forskrevet. Da gjelder det å huske at det 
finnes forklaringer på hvorfor du har fått medisiner. La terskelen være lav for å kontakte din lege 
eller behandlingsansvarlige for en prat. Sammen kan dere bli enige om hva som er ditt beste. 

Din egen innsats er avgjørende 
Behandlingsråd er langt mer enn medisiner. Hva kan du selv bidra med i tillegg til å ta 
medisiner som forskrevet? Det er om å gjøre at behandlingen du velger passer for deg 
og at rådene er mulig å etterleve. Motivasjon og mestring må til for at du gjennomfører 
behandling som planlagt – når det føles riktig er det mulig. Etterlevelse måles i hvor stor 
grad vi som pasienter følger behandlingsanbefalinger. Det handler om å ta medisiner, 
å holde avtalerog å opprettholde atferds -og livsstilsendringer. Etterlevelse er den 
viktigste enkeltfaktoren for behandlingsresultat. Etterlevelse er samsvar mellom 
medisinske råd, medikamentinntak og livsstilsendringer. Hvordan kan du best 
utfordre egne grenser for å nå små og store planlagte mål, for å bedre helsen 
og styrke selvtilliten?
Livskvalitet handler om å forstå hva man kan trene opp og hva man må 
lære seg å leve med. Rett medikament foreskrevet rett person til rett tid 
er avgjørende for behandlingseffekt.  Et tillitsforhold mellom legen din 
og deg er avgjørende. Den innebærer større ansvar for egen helse, 
livskvalitet og mestring av livsstilsutfordringer. 



Hvordan mestre det nest beste – for å 
bli mitt beste jeg? 

Frisk og kronisk syk på samme tid?
Kroniske sykdommer kommer uten oppskrift på hvordan man 
skal leve med dem, og mestring er ingen ferdighet som følger 
med diagnosen. Å holde seg så frisk som mulig innebærer i tillegg 
til medisinsk behandling, også å trene opp evnen til å rette blikket 
mot det som gir krefter, glede og mening. Det krever motivasjon og 
egeninnsats. Et godt samspill mellom medisinsk behandling, oppfølging 
av profesjonelle og egenmestring er avgjørende.  Hva kan du selv gjøre 
for å mestre det nest beste? 

Motivasjon er alfa omega 
Har du forsøkt å endre en vane uten å lykkes eller satt deg et urealistisk mål? 
Har du vært med på gode nyttårsforsetter der entusiasmen forsvant nesten like 
raskt som rakettene? Har du noen gang konkludert med at du ikke eier viljestyrke 
når treningsplanen brytes? Da er du ikke alene. Motivasjon er for hjernen som mat 
for kroppen, det er nødvendig for å hente det beste ut av deg. Er du ikke motivert, så 
ikke sett i gang. Tenk deg om, ta en prat med andre og kjenn etter om tiden er inne til 
å starte trening nå, eller om du vil vente til anledningen er riktig for deg. 
Hva motiverer deg? Ofte har vi motstridende tanker og følelser i forhold til å endre egen 
atferd.  Litt hjelp til å sette enkle og realistiske mål og premiere deg selv kan være til god 
hjelp og øke din motivasjon. 



Hvorfor er endring så vanskelig selv når vi vil det 
så gjerne? Du er sjef i eget liv

Hvordan få det beste ut av hjernen? Nwy kunnskap 
gjør det enklere å utvikle gode treningsopplegg for 

hjernetrim. Vi har bevisst kontroll over våre valg og vi kan 
endre våre holdninger, selv om så mye som 90 prosent av 

motivasjonsfaktorer bak atferd, valg og meninger har sin 
rot i underbevisstheten. Her bearbeides også følelsene. 

Avhengig av hva som skjer rundt deg og hva slags tanker 
du har, slås gode og vonde følelser av og på. Du kan trene 

deg opp til å styrke «på-bryteren» for gode følelser og 
«avbryteren» for vonde. Det har med mestring, livskvalitet 

og nye vaner å gjøre. Det er din egen innsats som teller. 
Hverken biceps eller hjernebaner blir styrket av at andre 

gjør øvelsene for deg. Du er sjef i eget liv.



Skreddersy planer og lek deg til vinnerskalle
Når du er motivert og vi har kunnskap om at endring er mulig, 

hva må til for at kunnskapen skal få ben å gå på? Forskning 
viser at jo mer personlig tilpasset målet ditt er, jo lettere er det 
å lykkes. Dette gjør arbeidet med å endre vaner lettere. Hva tror 

du selv må til? Hvordan kan du best visualisere målet ditt, få 
noen til å heie deg fram mot målet? Kan du dele opp målet ditt 

i mindre delmål, lage gode påminnelser og premiere deg selv 
underveis? 

Godfølelsen kommer med gode vaner  
Legger du deg noen gang uten å tenke på tannpuss? Det er en 

grunn til det. Tenk bare hvor mange ganger du ble påminnet 
tannpuss før det ble automatisert. Som liten hadde du en 

voksen der til å spørre deg, igjen og igjen: Har du pusset 
tenner? Praktisk nytte blir det først når dine planer omsettes 
til gode vaner. Det krever automatisering og det tar tid. 

Tålmodighet og standhaftighet er helt nødvendig for å lykkes 
med endring. Bevisst innsats må til fra du bestemmer deg for 

å endre en vane eller kvitte deg med uhensiktsmessig atferd. 
Forskning viser at det tar oss åtte uker å endre en liten vane. 

Oftest er det mange små vaner som skal endres, så det gjelder 
å holde på godfølelsen underveis! 

Allier deg med en hjelper eller venn
Det er klokt å ha noen som sammen med deg kan tenke ut 

realiserbare mål og en god plan for gjennomføring. Når bare 
halvparten av oss lykkes i å nå anbefalingene vi får, har vi mye 

å hente på mestre mer. Trening med hjelp fra et profesjonelt 
miljø er derfor viktig.



Allier deg med en hjelper eller venn
Det er klokt å ha noen som sammen med deg kan tenke ut realiserbare mål og en 
god plan for gjennomføring .Når bare halvparten av oss lykkes i å nå anbefalingene 
vi får, har vi mye å hente på mestre mer. Trening med hjelp fra et profesjonelt miljø 
er derfor viktig.

Du må skreddersy planer 
for å endre  vaner. Slik får 
ny kunnskap ben å gå på. 



For å bruke Vett må du gå inn på nettsidene til 
m4Influence. (www.m4i.eyego.no) Der finner 
du kontaktinformasjon. Administrasjonen setter 
deg i kontakt med en veileder som hjelper deg 
å kartlegge utfordringer og sette opp konkrete 
mål. Veilederen din vil hjelpe deg å laste ned 
en mobilapplikasjon, ditt digitale verktøy som 

hjelper til å inspirere og motivere deg til å utføre 
oppgavene dine og til slutt nå målet ditt. Du vil 
kunne avtale regelmessig oppfølging med   din 
veileder, tilpasset ditt behov.  For deg som har fått 
Vett i forbindelse med medisinsk behandling, skal 
du ta kontakt med ansatte på avdelingen som ga 
deg Vett dersom det er noe du lurer på. © TMTM
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Brosjyre 2 
Tanketrening blir 
fremtidens 
joggebølge



Gode mål
Bevissthet om egne valg, evnen til å fokusere, prioritere og etablere gode 

vaner karakteriserer mennesker som når egne mål. Godfølelsen kommer 
innenfra og er et resultat av vilje og fokus på riktige oppgaver. Mental 

trening handler om å justere vaner for å nå mål. 

Hjernen er laget slik at det enkle er det beste.
Det har å gjøre med vår primitive hjerne å gjøre. De eldste delene av 
hjernen blir aktivert når vi opplever noe ubehagelig eller farlig. Det kan 

ha å gjøre med stress, stort arbeidspress eller følelsesmessig ubehag. Jo 
mer travelt du har det, jo vanskeligere er det å gjennomføre endringer. 

Endring krever en beslutning, en plan for gjennomføring og en sikker 
vei mot målet. For urmennesket var stress og ”fight, flight and fright””-

responsen en reaksjon på mulige trusler i omgivelsene som skulle sikre 
overlevelse i farlige situasjoner. I dag er det først og fremst til ubehag.

Gode mål - hvorfor 
er det enkle det beste?



Smerte er en følsom sak – hvordan holder vi stresset nede?
Er det lenge siden du kjente det svi fra brennesle? Husker du hvor raskt du mobiliser sinne og 

irritasjon i stressede situasjoner eller når noe gjør vondt? Det har sin forklaring. Smerteopplevelsen 
kommer like mye fra områder som har med følelser og oppmerksomhet å gjøre. Vi opplever smerte 

sterkere når vi er følelsesmessig stresset. Fra tidenes morgen har overlevelse og reproduksjon 
vært styrende.  Vår primitive del av hjernen vil fortsatt til enhver tid ta over dersom noe truer 
oss. 

Hvordan styre unna hjernens 113?
Amygdala er hjernen 113 og en del av vår primitive hjerne, reptilhjernen. Stimuleres amygdala, 
føler du umiddelbart frykt. Frykt og uro var viktig før, men i dag gjør angst og uro livet komplisert. 

Når vi setter oss mål og legger planer blir det viktig å redusere stress og gjøre det enkelt for oss 
selv. 

Stikkord for gode mål



Tanketrening blir 
framtidens joggebølge 

Hvordan finner du godfølelsen?  
Kroppen og hjernen gjør at vi kan forstå verden. For deg og meg 

handler mental trening om å justere vaner for å nå mål. Det innebærer 
bevissthet om hva som er dine valg, din evne til å fokusere, prioritere 

og etablere gode vaner.  Hvordan finner du godfølelsen?

Er fremtiden å tilegne seg hjernetrening gjennom en 24/7- 
hjelper?

Når behovet for helsehjelp er større enn mulighetene for å tilby 
hjelp, må du og jeg ta større ansvar for egen helse. Egentrening og 

forebyggende aktiviteter kan avlaste dyrere og mer personellkrevende 
hjelp. Ny teknologi som kan motivere oss til å trene på egenhånd er på 

vei inn. Vi laster allerede ned mobil-applikasjoner og bruker armbånd 
som teller skritt, måler søvn og registrerer puls og treningsinnsats. 

Snart kan klokken din varsle symptomer og foreslå diagnoser. I tillegg 
opplever markedet for egentrening og selvhjelp stor vekst. Men selv 

om mange klarer å sette seg mål på egen hånd, erfarer stadig flere 
at det er enklere å få til varig endring i samarbeid med profesjonelle 

støttespillere. 
I dag er mobilen med oss overalt. Kanskje kan monsterbakken forseres 

med en kognitiv hjelper i baklomma som hjelper deg å nå egne mål og 
mestre egne utfordringer?



Hjernetrim blir like viktig og vanlig som fysisk trening
Tilsvarer fremtidens tankekontroll dagens trening av kroppen? 

Da aerobic kom til Norge tidlig på 1980-tallet var innvendingene 
mange og ordet døgnflue flittig benyttet. I dag vet vi at fysisk 

trening er viktig og nødvendig og stimulerer tilveksten av nye 
hjerneceller. Med ny kunnskap om at hjernen er som en muskel 

som trenger trening for å holde seg i form – og at tanken kan 
trenes til å gå opp nye hjernespor – ser vi oss kanskje tilbake om 

ti år i undring over at vi ikke så på mental trening som like viktig 
og vanlig som fysisk trening. 

Godfølelsen og den mest virkningsfulle motivasjonen kommer 
innenfra og er et resultat av vilje og fokus. Forskning har vist at 

kognitiv trening og mestring er viktig for å kunne håndtere kronisk 
sykdom og at digitale hjelpemidler sammen med tradisjonell 

behandling er nyttig. Moderne teknologi og ny kunnskap om at 
vilje kan trenes gir tro på at det bor en vinnerskalle i oss alle. Tar 

du utfordringen?
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Brosjyre 3 
Kan Vett være din 
digitale hjelper?



VETT™

Kan VETT være 
din hjelper?

Hva er VETT 
VETT en trenings metodikk som benytter seg av en 

mobilapplikasjon for å fremme varig endring  vaner. 
Det er vitenskaplig bevist at endring av vaner kan skje 

i løpet av 6-8 uker ved å utfordre hjernen, trene tanken 
og bygge viljestyrke.



VETT er en skalerbar metodikk for trening av hjernen. Metodikken har som mål å hjelpe deg å endre vaner, bedre prestasjoner 
og nå individuelle mål, basert på personlig informasjon og skreddersydde  planer.  VETT er utviklet av professor og lege Kari 
J. Kværner, spesialist på kognitiv trening, veiledning og rådgivning. Tjenesten er foreløpig digitalt tilgjengelig for IPhone, og 
tilbys gjennom profesjonelle miljøer. VETT er fleksibel og tilpasses den enkelte ved at en lege eller behandlingsansvarlig 
hjelper til å sette opp individuelle mål.

Metodikken bygger på vitenskapelig teorier for kognitiv trening, og går ut på å fastlegge mål, trene og justere 
oppgaver, følge opp og etterleve resultatene, med eller uten personlig veiledning. Metoden bygger på ny kunnskap 
om at viljestyrke kan trenes og at hjernen må trenes for å holde seg i form. Forskning viser blant annet at det tar 8 
uker å endre en vane med varig virkning, og at inntil 90 % av motivasjonsfaktorer bak vår atferd, valg og meninger 
ligger i underbevisstheten. Innholdet i tjenesten tar tar utgangspunkt i seks logiske treningstrinn – Arbeidsplan 
(planlegging), Balanse (søvn, hvile og mindfullness), Cognisjon (tenkning), Drive (effektiv trening), Entusiasme 
(positivitet) og Ferdigheter (kunnskap).

Innholdet er individuelt tilpasset hver enkelt bruker. Tjenesten er dynamisk; den endrer og tilpasser seg. 
Bruker får oppfølging og tilbakemeldinger underveis, samt forslag til endringer som bruker selv kan ta 
stilling til. Den digitale tjenesten skal gi flere muligheten til å nå egne personlige mål ved å yte maksimalt; 
bygge viljestyrke for å komme i bedre form eller i arbeid, prioritere egen tid bedre eller bli en bedre leder. 

Positive resultater. Mange klarer å sette seg mål og gjennomføre ulike treningsopplegg på 
egenhånd. Likevel erfarer stadig flere at det er enklere og raskere å få til varig endring i samarbeid 
med profesjonelle støttespillere. Tjenesten er allerede testet ut samspill med veileder og bruker 
med positive resultater.



VETT er enkel, personlig og målrettet

Enkel  
Enkel innebærer å legge til rette for et brukervennlig og motiverende treningsopplegg, 
sørge for god tilgjengelighet og kommunisere verdien av forskning, læring og 

muligheter på en lettfattelig og inspirerende måte. 

Personlig  
Personlig innebærer å arbeide målrettet for å gi bruker gode, individuelle 

støttefunksjoner, oppmuntre innsatsen og tilpasse tjenesten slik at den fungerer som 
et aktivt og uunnværlig hjelpeverktøy for mestring i hverdagen.

Målrettet  
Målrettet innebærer å opptre profesjonelt og trygt, arbeide for høy kvalitet og 
progresjon, synliggjøre resultatene og oppmuntre til flerbruk.



VETT
Tanketrening er effektivt. Ved å utfordre hjernen, trene tanken og bygge viljestyrken kan vi raskt 

endre vaner og yte mer på alle områder.

VETT er et dynamisk digitalt og personlig verktøy for individuell tanketrening i hverdagen – en 
kontrakt med deg selv. 

Applikasjonen er basert på kognitive teknikker for varig endring av vaner ved å utfordre hjernen, 
trene tanken og bygge viljestyrken slik at du skal kunne ta ut sitt beste jeg. 



Stikkord for VETT 
•  Enkel og effektiv mental treningsapplikasjon (for alle typer formål)
•  Målrettet - kan brukes til gjennomføring av alle typer planer, mål og treningssituasjoner
•  Forankret i medisin og forskning
•  Utviklet av erfaren lege og terapeut
•  Individuelt tilpasset innhold - relevant og dynamisk
•  Varig endring av vaner på kort tid
•  Godt hjelpeverktøy til daglig bruk
•  Fleksibel, dynamisk, personlig og nyttig
•  Tilgjengelig på digitale plattformer
•  En kontrakt med deg selv gjennom 6 logiske trinn 



VETT i oppfølging: hvordan sette gode mål? 

Skreddersøm av smarte mål fremmer motivasjon og mestring
Som bruker får du mulighet og hjelp til å sette deg et individuelt treningsmål. For å holde 
motivasjonen oppe er det om å gjøre å finne målet som er riktig for deg. Målet bør være 
konkret, tilpasset deg og være oppnåelig. Det er viktig at du kan måle egen fremgang underveis, 
det virker motiverende.  Og at du selv opplever at målet er riktig for deg.

Målet ditt skal være personlig
Med et personlig treningsmål tenker vi i denne sammenheng på en vane du vil endre eller et konkret 
mål du vil nå o forbindelse medden problemstillingen du har kontakt med din behandler for. Det kan 
være et fysisk mål eller et praktisk mål, og skal være realistisk å nå i løpet av tre måneder. 

 S Spesifikke    Er målbare og kan etterprøves 
 M Motiverende   Hva oppfatter du selv som motiverende og viktig?
 A Ambisjon/aksept  Gjør at du må strekke deg, men er innenfor komfortsonen
 R Relevante    Gir mening for deg, din sykdom og livssituasjon
 T Tidsbestemte   Definert milepæl som ikke er uoverkommelig
 E Enkle    Gjelder å tenke så enkelt som mulig



1. Målet: Hva ønsker du å oppnå?
2. Identifiser vanskelige øyeblikk: hvilke situasjoner kan gjøre det vanskelig for deg å nå målet ditt?   
 (Beskriv det gjerne, punktvis eller i setninger, det som faller deg inn, ganske ”usilet”). 
3. Hva må til for at du skal nå målet ditt? (Beskriv det gjerne, punktvis eller i setninger, det som faller   
 deg inn, ganske ”usilet”). 
4. Resultatmål: Tenk framover i tid, når målet ditt er nådd. Hvordan vet du at målet er nådd, hva er   
 annerledes for deg? Hvordan kan du måle det?

Det er klokt om du på forhånd tenker gjennom hva du ønsker å oppnå. Kan du bruke 5- 10 minutter 
til å tenke gjennom hvilket mål du vil sette deg og hva som skal til for å nå det?  Fire spørsmål som 
kan være nyttige å tenke gjennom:



….. og enkelt
For å komme fram til et godt mål og oppgaver som du klarer å gjennomføre, skal stikkord for 

valget ditt være noe som gjør deg i stand til å forenkle, prioritere, fokusere, trene regelmessig 
og redusere stress.

Gode mål krever dialog 
Sammen med din veileder blir treningsplanen din lagt opp. Kartlegging og utarbeidelse av 

personlig treningsplan gjøres på bakgrunn av informasjon fra deg om treningsmål, opplevd 
treningsbehov (ferdigheter), valg av 2-3 oppgaver og hvilke påminnelser belønnings- og 

visualiseringsønsker du har. Samtidig kartlegges en mini-brukerprofil som viser sterke og svake 
områder hos deg. 

Treningsmetoden
Når planen er lagt, vil du gjennom en applikasjon på  mobilen få påminnelser og oppgavene 

som skal gjøres, og selv registrere når oppgaver er utført. Du avtaler deretter med din veileder 
hva slag kontakt dere skal i oppfølgingsperioden. Treningsmetoden er basert på at du som 

bruker, med utgangspunkt i et selvdefinert mål, mottar daglige påminnelser og trener på 
selvvalgte ferdigheter. Hver uke blir du bedt om å selvevaluere innsatsen din og hver 6, 8 eller 

12.uke justeres treningsplanen helt til målet er nådd. Hele denne tiden synliggjøres fremgang 
ved hjelp av informasjonsgrafikk og interaktive oppgaver. 



For å bruke Vett må du gå inn på nettsidene til 
m4Influence. (www.m4i.eyego.no) Der finner 
du kontaktinformasjon. Administrasjonen setter 
deg i kontakt med en veileder som hjelper deg 
å kartlegge utfordringer og sette opp konkrete 
mål. Veilederen din vil hjelpe deg å laste ned 
en mobilapplikasjon, ditt digitale verktøy som 

hjelper til å inspirere og motivere deg til å utføre 
oppgavene dine og til slutt nå målet ditt. Du vil 
kunne avtale regelmessig oppfølging med   din 
veileder, tilpasset ditt behov.  For deg som har fått 
Vett i forbindelse med medisinsk behandling, skal 
du ta kontakt med ansatte på avdelingen som ga 
deg Vett dersom det er noe du lurer på. © TMTM

VETT™

Denne brosjyren er utgitt/produsert med støtte fra Pfizer.



Med VETT og vitende vilje: små steg til 
varig endring 

En brosjyre om bedre etterlevelse, motivasjon og mestring.

Marit Bjørgen og Magnus Karlsen vinner fordi de har ”vinnerskaller” 
og har lært seg å tåle mer smerte enn de fleste. Denne kunnskapen 

bygges gjennom bevisst arbeid med stressmestring, visualisering 
av måloppnåelse og kognitiv trening. Å gi seg i kast med trening og 

rehabilitering er mer krevende enn å gå løs på ”Monsterbakken”, og 
kunnskap og strategier for mestring desto viktigere.

Vett er et digitalt og dynamisk verktøy for personlig trening i 
hverdagen, - for å endre vaner og nå egne mål. Tjenesten kombinerer 

en vitenskapelig motiveringsmetode for varig endring av vaner med 
en mobil applikasjon som gjør metoden lettere tilgjengelig

Kari J Kværner 
Oslo universitetssykehus//m4Influence

14.03.2015 VETT™

Denne brosjyren er utgitt/produsert med støtte fra Pfizer.



Brosjyre 1
Riktig etterlevelse 

av medisiner og 
behandlingsråd

Brosjyre 4 
Hvordan bruker 

jeg VETT?

Brosjyre 2 
Tanketrening blir 

fremtidens 
joggebølge

Brosjyre 3 
Kan Vett være din 

digitale hjelper?



Brosjyre 4 
Hvordan bruker 
jeg VETT?



Ikonet til VETT

Starte med vett



Mine mål
Oversikt over mine mål

Oversikt over min profil

Kontakt min veileder



Mine oppgaver

Få oversikt ved å klikke på valg oppgave

Påminnelse om oppgaven vil mottas om 16 timer



Slik ser en påminneløse ut på låst skjerm

Ny påminnelse



Når en påminnelser om en oppgave mottas 
besvares det ”utført” hvis oppgaven skal gjøres 
eller er gjort. Påminnelsen besvares ”Hopp over” 
hvis oppgaven ikke er eller vil bli gjort.

Besvare påminnelser om oppgaver



Klikk på klokkeikonet

Manuell besvarelse 
av påminnelser og 
selvevaluering

Velg aktive oppgaver

Klikk på oppgaven eller

 selvevalueringen du vil utføre



For å bruke Vett må du gå inn på nettsidene til 
m4Influence. (www.m4i.eyego.no) Der finner 
du kontaktinformasjon. Administrasjonen setter 
deg i kontakt med en veileder som hjelper deg 
å kartlegge utfordringer og sette opp konkrete 
mål. Veilederen din vil hjelpe deg å laste ned 
en mobilapplikasjon, ditt digitale verktøy som 

hjelper til å inspirere og motivere deg til å utføre 
oppgavene dine og til slutt nå målet ditt. Du vil 
kunne avtale regelmessig oppfølging med   din 
veileder, tilpasset ditt behov.  For deg som har fått 
Vett i forbindelse med medisinsk behandling, skal 
du ta kontakt med ansatte på avdelingen som ga 
deg Vett dersom det er noe du lurer på. © TMTM

VETT™

Denne brosjyren er utgitt/produsert med støtte fra Pfizer.


