
ACT nu Utbildning Video Avskrifter 

2. Att införa ACT-kartan

Tid talare Text 
0:04 Hp Så vad jag ska göra är att jag ska bara fortsätta att utforska detta 

tillsammans.  Men jag ska kartlägga detta i något vi kallar "ACT Map". 
0:16 Hp Och det är ett ganska enkelt sätt att försöka förstå saker som ofta 

känns ganska komplicerat. Så jag ska bara skriva ner några saker  här, 
och det första som du delade med mig, är det första steget situationen, 
som är att behöva gå igenom kirurgi och med detta ärr.   Det är vad  som  
har  lett dig till denna punkt. 

0:48 Hp Så, Mary,  jag  undrar  om du kan   säga  lite  mer  om de tankar  och  
känslor som  dyker upp  om  ärret. Du nämnde  några  bekymmer  om 
rodnad. Kan du berätta lite mer? 

1:06 Mary Jag   gillar inte  att  titta   på  det. Det får  mig  att  känna mig  
obekväm. Jag ser inte ut  som förr och  andra människor har  det  inte. 
Så jag  tittar  på  andra  människor  och jag tror  att jag önskar  att  jag 
inte hade  ett  ärr  som  andra  människor  kan  se. Och  jag oroar  mig 
för att folk blir  upprörda  när  de  ser  det och jag vill inte  göra  mina 
barnbarn upprörda. 

1:36 Hp Okej 
Mary Så jag vill inte att hon ska se det, och även jag... gillar inte min man ser 

det. 
Hp Ok, så  vad  jag  kan  höra  är  att en del  av    oron  handlar  om  hur  du 

känner att  det ser ut och  känns,  och  en  del  av  oron  handlar  om  hur 
andra människor kommer  att  reagera,  som  din barnbarn eller make. 

2:03 Hp Ok, så  när  dessa  känslor  dyker  upp,  känner  sig generad  eller  
självmedveten,  när de är  rätt  på  nära håll  som    de  ibland  är,  
Mary,  vad  hittar  du dig  själv gör annorlunda  än  vad  du  skulle  ha 
gjort  innan  du  hade  ärret? Till  exempel, när du umgås med  din    
man  eller  ditt barnbarn. 

2:35 Mary Jag   gillar inte att visa det. täcker det. brukade  gå  och  dansa och  
bära låg-cut toppar,  och  jag gör  inte  det längre.   Jag skulle verkligen 
inte bada  med  mitt  barnbarn. Jag  gör  vad  jag  kan    så  att folk inte 
kan  se  det,  och  jag  kan inte se  det. Så  att  jag inte    skulle  stå    
framför  spegeln. Jag  tittar  knappt  i  spegeln längre, om jag  inte är 
fullt-  det  är  lite  varmt  i  här  är inte  det  -  om jag  inte är  täckt  upp. 

3:14 Hp Ok, så Mary, vad jag kan höra är att eftersom du känner dig orolig och 
självmedveten,  du  gör  ett    antal  saker  som  att täcka upp,    även om  det 
är riktigt varmt idag- 

Mary Det är varmt. Det är varmt idag. 
Hp -Du undviker att göra  saker  som  du  brukade  njuta  av,  som  att  gå och

dansa  eller bada.   Men  också  det  låter  som  saker  som  kan  ha  varit
normalt  för dig innan  som  att  titta    i spegeln,  har du  undvikit  att  göra
dessa  typer  av saker som ett sätt att hålla dig säker.

3:45 Mary Ja, säkert. Det är intressant sätt att - ja, säkert. 
3:53 Hp Det är  förståeligt  att  du  gör  dessa  saker. Och  ändå,  min  nästa 

fråga är  om  du tror att  det    finns  några kostnader  för  att undvika  tid 
med  ditt barnbarn, för att täcka upp, dessa saker. 

4:15 Mary Jag kan  inte ha på  mig  alla  mina  gamla  kläder. Jag kan ofta inte 
slappna  av  som    jag  brukade,  jag är ofta orolig  och    tänker  på    det 
mycket. Och  jag har inte    simmat  med  min  sondotter  sen innan  
operationen. Vi  brukade  göra  det  en  gång  i  veckan.  Jag gör inte så 
längre. Jag vill inte att hon ska se den här saken. 



4:42 Hp Ok, och vad tycker du om att inte gå simning? Stör det dig? 
 Mary Jag vet  att  det  stör  henne. Hon  är  besviken,  vilket gör mig upprörd.   

Det  gör  upprörd 
Mig. Vi brukade gilla det. Jag gillar att umgås med henne, det är viktigt. 

 Hp Så jag  kan      höra  att  dessa bekymmer     som  du  har,  verkligen  
förståeliga  bekymmer  du    har  om    ärrbildning,  har    en hel  del  
inverkan  på  dig  och stoppa dig från att  göra  några  av  de    saker  
som du  skulle vilja  göra. Så  vad  jag nu  skulle  vilja    göra  i  vår  
ACT  Karta  är    att bara  ta  en    stund    att  tänka på nästa steg,    
vilket är  vad  som är viktigt    för  dig. Vad  värdesätter    du? 
Du har gett mig lite av en känsla av det. Kan du säga lite mer Mary? 

5:35 Mary Jag värdesätter min familj. 
 Hp Det är verkligen kommit över 
 Mary Jag värdesätter  att  umgås  med  henne  och få kontakt  med  henne. 

Det är  viktigt  för  henne, det är  viktigt  för  oss    båda. Så  att  hålla 
upp  det  förhållandet  är  verkligen 
viktigt.... Och dans.   Jag  har inte sagt så mycket  om  dans,    men  jag  
ser  min 
Vänner. Så att social anslutning. 

6:03 Hp Ok, så  vad  jag  kan    se  det medan vi kartlägger    detta    tillsammans. 
Och  vad  jag  vill  visa  dig  är  hur  här  borta  vi har tittat    på  hur  
några    av dessa  bekymmer, 
dessa svåra  tankar och  känslor  är  verkligen    "dra dig  bort"  från saker 
du  bryr  dig  om. De  får  dig  att känna dig  trygg,    men  de  kommer  till  
lite    av en  kostnad  också. Vad  du  har delat här  är  några  av  dina  
värderingar,  känsla  i  samband  med 
vänner och familj. De där sakerna är viktiga för dig. 

 Mary Det är de. 
6:37 Hp Så vad  jag  undrar  är  om,  skulle  du  vara  villig  för  oss  att  titta  över 

här ... 
6:47 Hp ... på några  sätt  att  hjälpa  dig  "un-krok"    från  några  av  dessa  svåra 

tankar  och 
känslor- 

 Mary Jag skulle älska att, ja. 
 Hp -och ta  några  praktiska  steg mot  att göra mer  av  de  saker  som  du  

bryr   
om, göra mer av de aktiviteter som används för att ge dig mycket glädje> 

 Mary Ja 
 Hp Ok, så  vad  vi  ska  göra  är  att  använda  något  som  kallas  "ACT",  som  

står för Acceptans  och  engagemang  Utbildning. Och  (på  engelska)    
namnet  säger verkligen  vad  detta  innebär. Så  ACT betyder inte  att  
acceptera allt    omkring  oss. Och 
att ordet  'Acceptans'  ibland kan vara  svårt  när    man har gått  igenom  
det  man  gått  igenom.   Vad  vi  menar  här  är att acceptera  saker  som  
är utanför    din kontroll just    nu,  och  fokusera  din  energi  och  
uppmärksamhet på de saker som är inom din kontroll, som att komma 
tillbaka till dans, som att återansluta  till  ditt  barnbarn. Och  vi  kommer  
att    använda  två  nyckelkompetenser,   skills,  vi  kallar  dem  våra  
"pelare",  våra  "ACT-pelare",    som är    mindfulnessfärdigheter;   Jag ska  
förklara  mer  om  det  om  ett  ögonblick. Och  det  vi  kallar  vår  
värdebaserade  kompetens, 
som ansluter till vad vi verkligen bryr oss om. 

8:05 Hp Och dessa  två  pelare,  jag  har  en  känsla av att  du  har  dem  redan,    
men vi  kommer att    titta  på  att verkligen stärka  dessa  pelare,  så  att  
du  kan  känna  att du har detta ärr    och  du  kan  leva  bra  med  det,  
och  gå  vidare  med  vad  du 



bryr sig om. Hur låter det? 

 Mary Bra. 
 




