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‘The Patronus is a kind of positive force, a projection of the 
very things that the Dementor feeds upon – hope, happiness, 
the desire to survive. It will work only if you are concentrating, 

with all your might, on a single, very happy memory.’

- Lupin, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban



• Depresjon er nå den viktigste årsaken til tap av funksjon på verdensbasis (Barber et al., 2015, Lancet) 

• Tidlig stress er en viktig prediktor for utvikling av depresjon (Green et al., 2010, Arch Gen Psych)

• Hvorfor er det noen som ikke utvikler mentale helseproblemer etter slikt stress?

Bakgrunn
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Resiliens (Kalisch et al., 2017, Nat Hum Behav):

’Opprettholdelse eller rask restitusjon av mental helse 
etter en negativ livshendelse eller en periode med motgang’

Bakgrunn



Speer & Delgado, 2017, 
Nat Hum Behav

Å tenke på positive minner reduserer stressresponsen hos mennesker



Å aktivere positive minner reduserer depresjonslignende atferd i mus

Ramirez et al., 2015, 
Nature



• 427 ungdommer rekruttert på 90-tallet og fulgt over 1 år

• I risiko for depresjon: 

• høyt emosjonelt temperament

• tidlig stress

• Kortisol målt over 4 skoledager ved oppstart og 12 mnd

• Målte livshendelser, negative tanker og depressive symptomer

• Testet IQ og tilgang på positive og negative personlige minner

Cambridge Mood and Hormones Project
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Analyse

Selvdevaluerende tanker

Spesifisitet: positive minner

Morgenkortisol Morgenkortisol

Kovariater: Kjønn, IQ, Negative livshendelser (oppstart og 1-års oppfølging)
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Selvdevaluerende tanker

Spesifisitet: positive minner

Morgenkortisol Morgenkortisol

Oppstart Oppfølging

z = 4.483, P < .001, r = 0.217, 95% CI = 0.125, 0.305

z = 5.631, P < .001, r = 0.273, 95% CI = 0.183, 0.358 Positiv

Negativ

Ikke signifikant

Fit: X2
2 = 1.353, P = 0.508, CFI = 

1, TLI = 1.036, RMSEA = 0, 95% 

CI = 0.000, 0.087, SRMR = 0.008

Selvdevaluerende tanker

Kovariater: Kjønn, IQ, Negative livshendelser (oppstart og 1-års oppfølging)

Spesifikke positive minner gir færre negative tanker og lavere kortisol

Askelund et al. (2019) Nature Human Behaviour
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Hvordan kan positive minner redusere selvdevaluerende tanker?

Askelund et al. (2019) Nature Human Behaviour
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Spesifikke positive minner

(oppstart)

Kovariater: Kjønn, IQ, Livshendelser (oppstart), Selvdevaluerende tanker (oppstart)
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Hovedpoenger

• Å huske spesifikke positive minner kan gi større motstandskraft mot nye negative livshendelser

• Teknikker i å huske mer spesifikke positive minner kan forebygge depresjon (Werner-Seidler & Dalgleish, 2016)
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Kliniske implikasjoner
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Hvordan henger positive minner sammen med redusert kortisol?

Askelund et al. (2019) Nature Human Behaviour
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Hvordan henger positive minner sammen med redusert kortisol?

Positive minner aktiverer belønningsrepresentasjoner
i ventrale striatum



Speer & Delgado, 2017

Positive minner demper kortisolresponsen etter
stress og aktiverer samtidig ventrale striatum
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Også i mus avhenger effekten av aktivitet
fra amygdala til ventrale striatum

Ramirez et al., 2015Speer & Delgado, 2017
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