
ACT nu Utbildning Video Manus 

1. Att starta ett samtal om utseende

Tid talare Text 
0:04 Hp Så Mary, tack för att jag fick titta på ditt ärr.  Jag är glad att kunna säga att 

det är helande riktigt bra. 
Mary Bra 
Hp Och det finns inga tecken på infektion längre. Det är verkligen goda 

nyheter. 
Mary Bra 

0:22 Hp Så fysiskt saker ser bra ut, verkligen uppmuntrande. Men vad vi vet är att 
för ett antal människor som har gått igenom kirurgi, kan de finna sig ha 
andra känslor om hur deras kropp och deras ärr ser ut. Jag ville bara    
fråga dig, hur mår du angående utseendet på ditt ärr? 

0:52 Hp En av de saker  som  vi  vet  är  att  ibland  människor    som   har haft 
kirurgi kan finna sig känna andra känslor också, ibland känner sig lite 
självmedveten om  ärr. Och jag ville bara checka in, oavsett om det är 
något som är en fråga för dig? 

1:20 Mary Ja det är det. Jag känner mig självmedveten om det. Jag gör det. 
Hp Ok. Mary, kan du berätta lite mer om självmedvetandet? 
Mary Jo det ser bara så fullt ut. Den är upphöjd och röd och mitt bröst ser inte 

samma längre. 
1:50 Hp Och besvärar det dig? Jag får känslan av att det oroar dig? 

Mary Jag känner mig orolig för det. Jag gillar inte att se det i spegeln. Det 
påminner mig om att det är hemskt.   Jag vill inte titta på det.   Och jag 
vill inte att någon annan ska titta på det heller. 

2:10 Hp Ok, så jag kan höra att just nu, ärrbildning stör dig en hel del. Och jag 
undrade om du skulle känna dig villig för oss att ha lite mer av ett 
samtal tillsammans om detta i dag, för att försöka bättre förstå detta 
tillsammans. Då förhoppningsvis kan jag hjälpa dig att tänka på några 
steg framåt. 

Mary Ja, ja, det vore en bra idé. Ja. 




