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Dagens schema
Session 1

•
•
•
•
•

ACT Now tränings projektet.
Quiz.
Kommunikation med patienter.
Patienters psykosociala svårigheter relaterade till utseende.
Introducerar the ACT approach.

•
•
•
•

Att ta itu med myter om utseende.
Identifiera patienter som har svårigheter.
Att ha en konversation om utseende med patienter.
Saker att tänka på när man stöder patienter.

•
•

Att använda ‘ACT Map’ med patienter.
Tillämpa ACTs användbara färdigheter på patienter: Mindful Breathing.

Session 4

•
•
•

Tillämpa ACTs användbara färdigheter på patienter: Thought de-fusion.
Tillämpa ACTs användbara färdigheter på patienter: Valued action.
Resurser för att hjälpa dig och dina patienter.

Feedback

•

Quiz och nästa steg.

Paus
Session 2

Lunch
Session 3

Paus
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Session 1
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ACT Now: Projekt Översikt
• Finansieras av Erasmus +
• September 2018 – Augusti 2020
• Samarbete mellan nio länder
• Sverige, Nederländerna, Norge, Estland, Grekland,
Cypern, Slovenien, Storbritannien och Rumänien.

• Övergripande mål:
• Dela innovativa tekniker med vårdpersonal för att
hjälpa patienter som har problem med utseende.
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ACT Now: Projekt Översikt
Steg i projektet
1.Undersökning av vårdpersonal.
2.Utveckla innovativt 1- en dag träningsprogram.
3.Pilotprogram i 5 länder: Estland, Grekland, Cypern,
Slovenien och Rumänien.
4.Utvärdera och vidareutveckla program för att
utbilda fler sjukvårdspersonal.
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Vad vårdpersonal vill ha från
utbildningen
Från vår undersökning:
From our survey:

Hur man
känner igen
patienter med
utseende
relaterade
problem

Hur kan jag
hjälpa
patienter att
bli
självsäkra?

Specifika
tekniker för
personer med
utseende oro.

Hur man
engagerar
patienter i
terapi.

Korta,
användbara
instruktioner
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Vi behöver din expertis!
• Din feedback optimerar träningsprogrammet.
• Vi kan lära av dina erfarenheter.
• Svara på följande survey och ge detaljerad
feedback i vår session i morgon.

7

Var god och slutför ACT Now quizen.
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Vad vi förväntar oss av
vårdpersonal i utbildningen
1. Allt personligt du delar idag, stannar kvar i rummet.
2. Vänligen behandla varandra med respekt.
3. Vänligen anlända i tid efter pauserna.
4. Vänligen hålla störningar till ett minimum.
• Telefoner av eller i tyst läge, undvik separata
konversationer osv.
5. Ge din ärliga feedback.
6. Vänligen delta så fullt som du kan…
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Få ut det mesta av idag
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Lärandemål
I slutet av denna utbildning bör du kunna:
1.Beskriv de vanliga psykologiska och sociala svårigheterna som patienter kan uppleva när
de har ett tillstånd som påverkar deras utseende.
2.Använd kommunikationsfärdigheter och ACT-kartan för att vägleda dig när du diskuterar
utseende problem med patienter.
3.Känner igen vanliga myter om utseende.
4.Hjälp din patient att identifiera sina värden (vad som är viktigt för dem).
5.Lär din patient mindful andnings- och thought ‘de-fusion’ övningar för att hantera svåra
tankar och känslor om deras utseende och fokusera på vad som är viktigt för dem.
6.Arbeta med din patient för att sätta ett enkelt mål för att hjälpa dem att uppnå det som
är viktigt för dem.
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Tips för kommunikation med
patienter
Skapa ett säkert utrymme:
• Kontrollera att den fysiska miljön är lämplig för den
typ av konversation du vill ha.
• Kontrollera att patienten känner sig bekväm.
• Minska avbrott (t.ex. från personal, besökare,
telefoner).
• Se till att andra inte hör er konversation.
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Tips för kommunikation med
patienter
Använd positivt kroppsspråk

• Anta en avslappnad hållning - axlarna ner, ryggen rakt, inte styv.
• Leende visar positivitet och värme.
• Ögonkontakt - håll huvudet upp och titta på dem när du pratar.
• Luta dig lite visar att du är intresserad och lyssnar.
• Affirmativa rörelser (t.ex. nickande eller leende) visar empati.
• Observera patientens kroppsspråk för ledtrådar om sina känslor, visar de tecken på
ångest?
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Vilka icke-verbala tecken skulle
indikera att din patient är orolig?
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Tips för kommunikation med
patienter
Vara en bra lyssnare
• Ställ öppna frågor (dvs. börja med: hur mår du ... berätta om ...?)
• Rusa inte dina patienter - ha tålamod.
• Anta inte vad deras svårigheter kommer att bli.
• Var inte bedömande (du borde inte oroa dig för det!).
• Undvik att avbryta (när det är möjligt).
• Visa empati - visa att du förstår deras perspektiv.
• Kontrollera din förståelse - upprepa vad de har sagt så att de vet
att du har lyssnat och förstått.
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Tips för kommunikation med
patienter
Tänk på frågan om health literacy.

• Hälsokunskap hänvisar till:
• människors kunskap, motivation och
kompetens för att få tillgång till, förstå,
utvärdera och tillämpa hälsoinformation för
att ...
• fatta beslut och fatta beslut om hälsovård,
förebyggande av sjukdomar och
hälsofrämjande ...
• att upprätthålla eller förbättra
livskvaliteten över hela deras livslängd
Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, Brand H (2012). Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health 12(80): 1-13. doi:
10.1186/1471-2458-12-80.
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Tips för kommunikation med
patienter
Tänk på om din patients hälsa kan påverkas av deras livssituation.

• Är de arbetslösa?
• Bor de i ett utsatt område?
• Har de en låg utbildning?

World Health Organization. Evidence and resources to act on health inequities, social determinants and meet the SDGs. 2019
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Tips för kommunikation med
patienter
• Dålig health literacy är inte ett
problem för minoriteten.
• Undersökningsresultat från Europa och
Nordamerika visar att cirka hälften av
alla patienter inte kan förstå
grundläggande hälsoinformation.
• Kontrollera - Kan din patient förstå dig?
• Under hela denna seminarium, fundera
över hur du skulle engagera en person
från en missgynnad grupp och / eller
som har otillräckliga kunskaper i
hälsokunskap.
Expert Panel on effective ways of investing in Health (EXPH), Report on Access to Health Services in the
European Union, 3 May 2016
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För mer information; se
Social Inclusion &
Health Care module på
the ACT Now webbsidan
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Psykosociala svårigheter hos
patienter med avvikande
utseende
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Er tur: 10 minuters uppgift

Tänk...

1. Vilka tankar kan du ha?
2. Vilka känslor kan du uppleva?
3. Hur skulle du reagera när:
• du anländer till ett nytt jobb?
• intimt med din partner?
• På en dejt?
4. Hur skulle andra reagera??
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Tillstånd, skador, biverkningar av behandling

No copyright infringement intended

No copyright infringement intended Ingen upphovsrättsintrång är avsedd

Er tur: 5 minuters uppgift
• I grupper av 3, kan du tänka på några mer
tillstånd som påverkar utseende?
• Tänk på: Patienter i din specialitet och
patienter i andra specialiteter.
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Vem som helst kan ha problem med utseende

No copyright infringement intended Ingen upphovsrättsintrång är avsedd
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Negativ påverkan på fysisk, social och psykologisk hälsa och välbefinnande

No copyright infringement intended Ingen upphovsrättsintrång är avsedd
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Att stå ut från mängden
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Vanliga svårigheter för personer som har något
utseende-påverkande tillstånd

• Stirrande, kommentarer, frågor (nyfikenhet, oro).
• Avvisas eller undviks av främlingar, kamrater, familj.
• Att bli mobbade, diskriminerade eller felbedömda.
(Se The Oxford Handbook of the Psychology of Appearance, Rumsey & Harcourt, 2012)
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Felbedömd, diskriminerad

Barmanen bad
mig att lämna
eftersom jag
såg
motbjudande
ut!

Många tänker ofta att
jag måste ha
inlärningssvårigheter
och därav behandlas
annorlunda jämnfört
mot andra.

Webbsida: carlyfindlay.com.au
Bok: carlyfindlay.com.au/sayhello/
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Vanliga svårigheter för personer som
har ett avvikande utseende

• Höga nivåer av självmedvetande.
• Rädsla för avvisning av främlingar, vänner och
familj och rädsla för att bedömas negativt.
• Social ångest och undvikande.
• Förlust, traumatisk stress, självavsky, skam,
ilska.
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Hanteringen varierar

Avoidance,
psychological distress,
feel rejected

Livshändelser
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Introducerar the ACT
approach
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Introducerar the ACT approach
• Acceptance and Commitment Training (ACT;
Hayes et al., 1999)
• ACT fokuserar på hur du agerar (act), så du
gör mer som gör livet bra.
• Två grundläggande färdigheter du kan använda
för att hjälpa patienter:
Mindfulness:
Att vara
medveten om
och öppen för
tankar,
känslor och
upplevelser.

Valued action: Att
veta vad som är
viktigt för dig (dina
‘values') och åta dig
till åtgärder som
följer dina värden.
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Varför the ACT approach?
Bevis för ACT
• ACT visar sig vara effektiv vid hantering av svårigheter som är vanliga hos
patienter med har ett avvikande utseende:
• Långvariga hälsotillstånd (Graham et al., Systematic review 2016).
• Social ångest (e.g. Craske et al., 2014; Niles et al., 2014).
• Dålig kroppsbild (Griffiths et al., 2018 Systematic review).
• En dags ACT utbildning för vårdpersonal förbättrade:
• Evidensbaserad förskrivning av läkemedels- och alkoholpersonal (Varra et
al., 2008).
• Vårdpersonalens intresse och förtroende för att använda ACT med
patienter (Richards et al., 2011).
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Ur en klinikers perspektiv…
ACT är användbart för att:
• Det är kort
• Du kan lära patienter snabb och enkel mindfulness och värde
baserade färdigheter.
• kan användas med patienter med vilket som helst tillstånd.
• försöker inte förändra patientens svåra tankar och känslor (vilket är
svårt att göra!
• Istället hjälper ACT patienter att leva med svåra tankar och känslor
och hindrar dem att störa vad som är viktigt i deras liv.
• Viktigt:
• ‘Acceptance’ i ‘Acceptance and Commitment Training’ betyder inte
att patienter behöver acceptera allt om sin situation (eftersom de
kanske kan ändra vissa omständigheter till det bättre). "Acceptance"
betyder bara att acceptera saker som är mindre under deras
kontroll, som inkluderar svåra tankar och känslor.
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Buss metaphor
• För att förstå ACT kan det vara användbart att tänka på oss själva (och
patienter) som bussförare, som kör våra livsbussar.
• Vi har alla massor av störande passagerare. Passagerarna representerar
våra tankar och känslor.
• Några av passagerarna är känslor som ångest, depression, ilska och oro.
• Vissa passagerare är tankar och skriker saker som "Du är en värdelös
förare", "Du går i fel riktning!" eller andra oroande tankar.
• Det är viktigt för vår hälsa och välbefinnande att vi inte låter våra
störande passagerare diktera riktningen till vart vi kör.
• Istället borde det vara oss - busschaufförerna - som väljer vår riktning.
• Rätt riktning bestäms av våra värderingar - vad som verkligen betyder
nåt för oss.
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Vad menar vi med ‘värden
(values)’?
• Värden är som en kompass eller GPS som vi kan använda för att
rikta vår buss.
• Det är dina djupaste önskemål om hur du vill agera, hur du vill
behandla dig själv, andra, eller världen runt dig.

Mo

d

• Värden kan sägas med ett ord, till exempel: kärleksfull,
omtänksam, entusiasm, rättvisa, ärlighet.
• Eller i en mening: "Jag vill leva med mod och vänlighet", eller
"Jag vill ta hand om min hälsa", eller "Jag vill prioritera de jag
älskar", eller "Jag vill utveckla mina intressen och talanger hittills
som jag kan” eller ”Jag vill agera med mod ”.
Värden är INTE:
• ytliga egenskaper, som attraktivitet.
• För du kan inte act (agera) ‘med attraktivitet’.
• Känslor, som att vara glad eller avslappnad.
• Eftersom det är mycket lättare att välja hur man ska agera
än att känna.

Mod

39

Er tur: Identifiera dina värden (att veta vad som är viktigt för dig)

• Spendera upp till tio minuter på att välja dina
värden (och / eller lägga till dina egna) genom att
använda "Att veta vad som är viktigt för dig" bladet på sidan 2 i din arbetsbok.
• För att göra det lättare att relatera värden till ditt
liv delas kalkylbladet upp i olika "livsområden":
relationer; Arbete / Utbildning; Fritid; Hälsa.
• Om du kan identifiera dina egna värden så kan du
hjälpa patienter att identifiera deras.
• Vänligen gör denna övning som en hel person, inte
bara som sjukvårdspersonal. Du behöver inte dela
dina värden med andra människor.
• Vi kommer tillbaka till detta senare och visar hur
du kan hjälpa patienter att sätta sina värden i
verklig praxis genom att sätta mål baserade på
deras värderingar.
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Vår ‘ACT Map’
Åtgärder för att
hålla sig säker men
borta från värden
Att bli “fast i"
svåra tankar och
känslor

Åtgärder mot värden

ÖGONBLICK AV VAL
(MOMENT OF CHOICE)

Svår Situation

Hjälpsamma
egenskaper
(e.g. känna till dina
värden &
mindfulness))
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Ögonblick av val
(Moment of choice)
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Ögonblick av val (Moment of choice)
i ACT Map:
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Vår ‘ACT Map’
3. Åtgärder för att
hålla sig säker men
borta från värden

Att bli “fast i" svåra
tankar och känslor

5. Åtgärder mot värden

ÖGONBLICK AV VAL
(MOMENT OF CHOICE)

1. Svår Situation

4. Hjälpsamma
egenskaper
(e.g. känna till dina
värden &
mindfulness))
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Vad menar vi med att ‘Bli fast i’?
• Det finns två sätt som du kan “bli fast i” av svåra
tankar och känslor:
1. Fastna i svåra tankar.
• Tro på tankar.
• Att ta tankar som fakta.
• Fokusera all din uppmärksamhet på tankarna.
2. Att försöka undvika eller bli av med svåra tankar
och känslor (snarare än att acceptera deras
närvaro).
• Försöker att ignorera svåra tankar och
känslor, eller trycka undan dem (skjut dem
bort).
• Försöker att undvika svåra tankar och känslor
från att någonsin dyka upp.
• Vi kommer att täcka dessa sätt att “bli fast i” under
hela träningen.
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Lär patienter att “sluta bli fast i"
• Det finns sätt att ta mer kontroll över våra
handlingar. Att göra detta, vi behöver inte förändra
eller bli av med dessa svåra tankar och känslor.
• Istället lär ACT vägar till:
• Lägg märke till och accepterar tankar / känslor.
• Skapa ett sunt psykologiskt avstånd från dem.
• Båda hjälper till att ‘sluta bli fast i’ svåra tankar och
känslor, minska deras makt och dominans.
• Vi visar er övningar i sessioner 3 och 4 för att lära
båda dessa tekniker till patienter.
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Introducerar ‘Åtgärder för att hålla sig säker men borta
från värden'
• Vi kommer att titta på sätt som
patienter kan undvika handlingar som
skulle kunna hota eller skada dem.
• Vi visar hur patienter med tillstånd
som påverkar deras utseende agerar
för att hålla sig säkra under nästa
session efter morgonpausen.
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Morning Break
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Session 2

50

En snabb uppmärksamhetsövning
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• Upp med händerna om du såg
gorillan
• Vad försökte den här videon berätta
för oss?
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Fast uppmärksamhet vs bred uppmärksamhet
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Fast uppmärksamhet & utseende ångest
Evolutionen har byggt in oss alla en instinkt att fokusera vår uppmärksamhet på
upplevda hot (t.ex. ett ovanligt utseende) - de som inte gjorde det, blev käkade av
vilda djur!
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Fast uppmärksamhet & utseende
ångest
För patienter med utseende oro kan andra människor och deras
utseende uppfattas som hot på grund av:
• Patienter kan oroa sig för att bli bedömda negativt (och
rädsla att bli utelämnade från den sociala gruppen).
• Vi försöker naturligtvis fastställa vår position i sociala
grupper, inklusive genom vårt utseende.
• Patienter kan ha upplevelser av att stirra på och / eller
uppleva oförskämda frågor eller kommentarer. Dessa minnen
påverkar våra förväntningar på framtida sociala möten - vi
förväntar oss det värsta!
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Fast uppmärksamhet & utseende ångest:
Experiment som involverade två grupper

Kleck & Strenta (1980)
• En grupp applicerade smink för att imitera en
portvinsfläck eller ansiktsärr. De ombads att gå ut
offentligt och sedan rapportera om alla ovanliga
beteenden av andra.
• De rapporterade att de var mer självmedvetna och
märkte mer påträngande beteende från andra,
inklusive stirrade och fysiskt undvikande.

Exempel på en
portvinsfläck

56

Fast uppmärksamhet & utseende ångest:
Experiment som involverade två grupper
• En andra grupp bildades på samma sätt. Men, okänt för
dem, applicerades ett lösningsmedel snarare än touch-up
på deras ansikte, vilket avlägsnade missbildningen. De
ombads att gå ut igen och rapportera alla ovanliga
beteenden av andra.
• Trots deras obemärkliga utseende rapporterade
deltagarna samma påträngande beteende från andra.
• Detta visade hur förväntningar kan påverka selektiv
uppmärksamhet:
Deltagarna förväntade sig negativa reaktioner, så tolkade
normalt beteende som negativt och relaterat till deras
utseende.

Exempel på en
portvinsfläck
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9 myter om att stödja patienter med
tillstånd som påverkar deras utseende
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Myt #1: Endast patienter med synliga skillnader i ansikte och / eller händer kommer ha
svårigheter för att hantera det.

Egentligen:
• Patienter som har fysiska skillnader som normalt döljs av kläder
har svårigheter också, särskilt med romantiska relationer och
intimitet där de kan behöva avslöja sin skillnad (Clarke, 2012).
• Patienter som har ett tillstånd som fluktuerar över tid (t.ex. ett
hudtillstånd) kan också ha svårt (Moss 2005).
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Myt #2: Äldre patienter har ALDRIG
med problem med utseende

Egentligen:
• Patienter i alla åldrar kan ha problem med utseende (Clarke,
2012).
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Myt #3: Medicinsk intervention är den enda lösningen på
problem med utseende
Egentligen:
• Många patienter har fortfarande problem med utseende även efter
korrigerande eller kosmetisk operation (Di Mattei et al., 2015)
• Psykosociala interventioner kan vara effektiva för att förbättra:
• Livskvalité.
• Utseende ångest (Systematic reviews by Bessell & Moss, 2007;
Norman & Moss, 2015).

61

Myt #4: Patienter som har problem med utseende måste vara
fåfänga. De bör vara tacksamma för att de fick framgångsrik
medicinsk behandling
Egentligen:
• Utseende problem påverkar de flesta i höginkomst samhällen.
• Forskning indikerar att 61 - 82% av vuxna är missnöjda med sitt utseende
(Harris & Carr, 2001; Liossi, 2003).

• Patienter är vanligtvis mycket tacksamma för ofta livräddande
behandling, men många upplever fortfarande svårigheter att anpassa
sig till liv med ärrbildning efter akut sjukhusvistelse (t.ex. hos
brännskadepatienter; Griffiths et al., 2019).
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Myt #5: Endast psykologer kan hjälpa patienter med utseende. Det finns inget som jag kan
göra för att hjälpa.

Egentligen:
• Sjuksköterskor som ges enkel utbildning kan ge psykosocialt stöd
till patienter med utseende påverkande sjukdom eller skada
(Clarke & Cooper 2001).
• Det finns enkla saker som alla vårdpersonal kan göra för att
hjälpa patienter med utseende oro.
• Och vi kommer att visa dig!
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Myt #6: Att fråga patienter om deras utseende
oro kommer att göra det värre

Egentligen:
• Detta är ett vanlig oro för hälso- och sjukvårdspersonal
(Gee et al 2019).
• Men patienter vill ha möjlighet att prata med känslig och
empatisk vårdpersonal.
• Att ta upp och diskutera ämnet utseende kan hjälpa patienter att
känna sig normala och förstådda (Konradsen et al, 2012).
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Myt #7: Om patienter har problem med utseende, kommer de att berätta.

Egentligen:
• Patienter kan känna sig generade för att ta upp ämnet, vara oroliga för att
verka förgäves eller ta upp vårdpersonalens tid (Williamson et al, 2010).
• Det är därför det är viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att vara
proaktiv, att normalisera problem med utseende och ta upp ämnet själva
som om det är en del av standardvård.
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Myt #8: Jag har inte tid att hjälpa patienter med utseende
problem.
Även om de flesta hälso- och sjukvårdspersonal är under stort tidspress,
faktiskt:
• Det tar inte lång tid och förbättrar resultaten.
• Lyckliga patienter kommer inte att komma tillbaka för mer medicinsk
behandling.
• Tänk på kostnaden för att inte utforska oro: för patienten, du och ditt
team.
https://www.health.org.uk/sites/default/files/HelpingPeopleHelpThemselves.pdf
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Myt #9 Patientens stress och förmåga att
hantera stressen är baserad på hur allvarlig
deras avvikande utseende är
Egentligen:
• Hur märkbara patienter tycker att deras missbildning är påverkar
deras psykiska hälsa mer än vårdpersonalens objektiva bedömning
(Clarke et al., 2012).
• Det finns många forskningsexempel, inklusive bevis på att
svårighetsgraden av ansiktsförlamning (förlamning av ansiktsmuskler)
inte är förknippad med stress (Fu et al., 2011).
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Patientens stress och förmåga att hantera stressen är inte
nödvändigtvis relaterad till svårighetsgraden av deras
missbildning
Istället förutsäges psykologiskt välbefinnande av:
• Högre nivåer av optimism (Clarke et al., 2012)
• Tillfredsställelse med socialt stöd (Clarke et al., 2012)
Och stress förutsägas av:
• Att bli fast i svåra tankar och känslor, av:
• Försök att undvika eller bli av med obehagliga tankar och känslor,
snarare än att acceptera deras närvaro (Zucchelli, 2019).
• Fastna i tankar, uppmärksamma dem och tro på dem som fakta. Detta
kallas också ‘thought fusion’ (Zucchelli et al. 2019).
• Hög fokusering på sitt utseende - låg fokusering är bättre (Clarke et al.,
2012).
• Nivåer av rädsla för att bli negativt bedömda - låg nivå är bättre (Clarke et
al., 2012).
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Vi kan inte gissa vilken patient som
kommer att ha problem bara
genom att titta på dem

Självmedveten
& svårigheter

Mindre självmedveten
och mindre svårigheter
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Vi måste ta reda på om våra
patienter har svårigheter
med svåra tankar och
känslor om deras utseende
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Hur man identifierar patienter som möjligtvis
har problem: Saker de kan säga

“Jag har inte
gått ut så
mycket på de
senaste…”

“Jag har inget
hopp om att
vara i en
relation…”

“Jag kommer
inte tillbaka till
jobbet förrän
det ser helt
normalt ut…”

“Åh, jag tar
aldrig av mig
hatten…”
(t.ex. med
alopecia)

“Det är ingen
mening att
göra några
ansträngningar nu…”

“Jag är orolig för
att någon jag
känner ser
mig…”

“Jag har
det bra så
länge jag
stannar
hemma…”
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Hur man identifierar patienter som
möjligtvis har problem:
Saker de kan göra
Anstränger sig
mycket för att dölja
skillnaden.

Undvika sociala
aktiviteter /
arbete.

Oroa dig för
framtiden, känna
dig orolig.

Dra sig ur livet,
känner sig hopplös,
har inget syfte.

Deltar igen och
igen för vidare
behandling.

Skrapa eller plocka
hud- eller
hårdragning (t.ex.
hudförhållanden).

• Dessa är exempel av "Åtgärder för att hålla sig säker men
borta från värden"
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Vår ‘ACT Map’
3. Åtgärder för att hålla
sig säker men borta
från värden

2. Att bli “fast i"
svåra tankar och
känslor

5. Åtgärder mot värden

ÖGONBLICK AV VAL
(MOMENT OF CHOICE)

1. Svår Situation

4. Hjälpsamma
egenskaper
(e.g. känna till dina
värden &
mindfulness)
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Starta en konversation
med patienter om
problem med sitt
utseende
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Användbara frågor för att prata utseende

“Hur känner du för
(förändringarna i) ditt
utseende?”

“Finns det några aktiviteter
du har undvikit på grund av
dina känslor för hur du ser
ut?”

“Ibland att ha
[patientens tillstånd] kan
få människor att känna
sig självmedvetna och
oroliga för sitt utseende.
Vad har din erfarenhet
varit?”

“Det finns inga tecken på
infektion och allt läker väl.
Hur känner du för det? Har du
haft några frågor från andra
människor?”

“Vissa patienter säger att andra
människor ger dem en svår tid på grund
av att de ser ut, som att man retas eller
kallas namn. Vad har din erfarenhet
varit?”
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Träning video:
Starta en konversation om utseende med Mary

Länka videon "Starta en konversation" här
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Vad man kan säga….
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Starta en konversation om utseende med en patient

Er tur!
15 minuters övning
I grupper av tre:
Person 1: Patient: Använd din egen personliga erfarenhet eller dra av din
kliniska erfarenhet. Du kan också använda de idéer som ges på sida 4 av din
arbetsbok.
Person 2: Sjukvårdspersonal.
Person 3: Coach för hälso- och sjukvårdspersonal: Snälla hjälp hälso- och
sjukvårdspersonal om / när de känner sig fastna.
• Turas om.
• Sedan ge feedback på en observation från övningen till hela gruppen.
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Punkter att tänka på när du har dessa
samtal med patienter
• Sök informerat samtycke innan du provar någon övning (som vi visar dig i sessioner 3
och 4):
• Till exempel “Skulle du vara villig att prova en kort mindfulness övning?”
• Timing:
• Det kan vara bäst att ha samtal om utseende efter snarare än under en akut
behandlingsfas (t.ex. efter en brännskada).
• MEN, var villig att diskutera problem innan planerad behandling som kommer att
förändra utseendet (t.ex. kemoterapi, mastektomi, ortognatisk kirurgi).
• Om möjligt fortsätta konversationen så det är en pågående diskussion, snarare än
engångsintervention.
• Saker kan förändras för patienten, eller de kan vara mer eller mindre villiga att
prata om deras utseende bekymmer.
• Var snäll mot dig själv:
• Du behöver inte ha alla svar.
• Kom ihåg att du bara är en människa som försöker lära dig om patientens
upplevelse.
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Punkter att tänka på när du har
dessa samtal med patienter
Om patienter upplever stress:
• Behåll lugnet
• Detta hjälper patienter att känna att det är OK att visa
stress, och att du kan hantera deras obehag.
• Prata om stress som att vara normalt och OK som svar på svåra
livshändelser.
• Detta visar öppenhet för obehagliga interna upplevelser,
vilket är en av de hjälpsamma färdigheterna (del av
mindfulness).
• Använd enkla mindfulness tekniker med patienter för att hantera
stress.
• Vi kommer att visa dessa mindfulness tekniker efter pausen i
den 4: e sessionen.
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Att använda ACT Map
med patienter
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Exempel på fall #1
John
• 25 år
• Född med läpp och gomspalt som har reparerats.
• Deltar på tandvård.
• Arbetar som administrativ assistent på ett litet kontor, vilket han
tycker är mycket tråkigt, men han känner sig säker eftersom han
känner till och litar på sina kollegor. Han skulle gärna studera grafisk
design på universitetet men har ännu inte ansökt, eftersom han är
orolig för att vara runt så många nya människor och blivit avvisad av
sina kamrater. Han blir mycket hängiven med dessa bekymmer och
tycker att de återspeglar den absoluta sanningen om vad som skulle
hända om han gick på universitetet.
• Skulle vilja ha en flickvän men blir väldigt angelägen om att
interagera med kvinnor, och när han träffar någon han gillar
romantiskt har han inte förtroendet att fråga dem ut på en dejt. Han
hatar att känna sig orolig över kvinnor, så försöker undvika
situationer där han möter kvinnor. Och när han är i sådana
situationer lämnar han ofta tidigt för att bli av med ångest. Han tror
att inga kvinnor kommer att vara intresserade av att träffa honom.
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Johns ACT Map
Åtgärder för att hålla sig säker
men borta från sina värderingar
1. Stanna i ett tråkigt jobb.
2. Ansöker inte om kurs i grafisk design.
3. Undvika romantiska framsteg.

Att bli fast i
svåra tankar & känslor
1. Att hålla fast i oro för att bli
avvisad av människor om han
gick på universitetet.
2. Försöker undvika och bli av med
ångest när han är runt kvinnor.
3. Fastna i tanken: "Ingen kvinna
kommer att vara intresserad av
att träffa mig".

Åtgärder mot värden

ÖGONBLICK AV VAL
(MOMENT OF CHOICE)

Hjälpsamma
egenskaper

Svåra Situationer
1. Att vara runt kvinnor.
2. Åker till ett tråkigt jobb..
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Exempel på fall #2
Mary
•
•
•
•

•
•

50 ÅR.
För sex månader sedan genomgick hjärtoperation. Detta var traumatiskt för Mary, eftersom det
handlade om att spendera tid på intensivvården. Operationen orsakade synliga ärr längs bröstbenet.
Deltar i en rutinkontroll.
Älskade simma med barnbarn. Några månader efter operationen, när hon gick med sin barnbarn,
trodde hon att folk stirrade på hennes ärr vid poolen. Hon kände sig generad och lägger nu mycket tid
och energi på att oroa sig för att människor tycker att hon ser "skadad" och "ofullständig". Hon har
alltid tagit stor omsorg om sitt utseende och jämför nu ofta sig ogynnsamt med andra kvinnor i
samma ålder som hon passerar på gatan. Sedan den ena upplevelsen har hon inte simmat med sin
barnbarn igen, för hon vill inte känna sig generad. Hon berättar för sin barnbarn att hon inte kan gå
på grund av sitt hjärta.
Mary har också börjat täcka sitt ärr med kläder (även när det är väldigt hett) av hennes starka tro på
att människor kanske märker det och negativt bedömer hennes utseende, vilket hon vill undvika.
Mary går på sjukhus med sin dotter, men ber sin dotter att stanna kvar på väntrummet när hon kallas
till hennes möte. När kardiologen / hjärtsjukskötaren frågar att titta på ärret frågar Mary varför och
är mycket ovillig att visa det. Mary flyttar också sin stol bort från en spegel.
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Att använda ACT Map med Mary
Er tur!
15 minuters övning
Använd ACT-kartan på sidan 6 i din arbetsbok, i
små grupper:
1. Beskriv hennes svåra situation(er).
2. Identifiera hur hon blir ‘fast i’ svåra
tankar och känslor. Det här är hennes skäl
för att behålla sig säker.
3. Identifiera alla beteenden som håller
henne säker men borta från hennes
värderingar. Detta är vad som är viktigt
för henne.
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Mary’s ACT Map
Åtgärder för att hålla sig säker
men borta från sina värderingar.
1. Täcker hennes nacke, även om det är
obekvämt.
2. Undviker hennes reflektion.
3. Döljer hennes ärr från sin dotter.
4. Undviker simning med sin barnbarn

Att bli fast i
svåra tankar & känslor
1. Att fastna i tankar som "Jag är
skadad och "Jag är ofeminin".
2. Försök att undvika förlägenhet.
3. Fastna i att jämföra sitt utseende
med andra människor.
4. En önskan att undvika att känna
sig negativt bedömd av andra
människor.

Åtgärder mot värden

MOMENT OF CHOICE

Helpful skills

Svåra Situationer
1. Visa hennes ärr för
människor.
2. Att vara runt hennes
reflektion.

86

Andra sätt patienter ACT för att
hålla sig säker
• Bär löst passande kläder, halsdukar, hattar (i varmt väder), glasögon,
växer hår långt och använder det för att dölja ansiktet.
• Överdriven användning av smink.
• Undviker:
• Ögonkontakt
• Leende
• Foton
• Att umgås
• Intimitet
• Håll huvudet i viss vinkel (visar endast ena sidan) eller kroppen i viss
hållning (lutar framåt).
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Lunch paus
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Session 3
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Låt oss komma ihåg “The Choice Point”
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Vår ‘ACT Map’
Åtgärder för att
hålla sig säker
men borta från
sina värderingar
Att bli “fast i”
svåra tankar &
känslor

Åtgärder mot värden

ÖGONBLICK AV VAL
(MOMENT OF CHOICE)

Svår Situation

Hjälpsamma
egenskaper
(e.g. känna till dina
värden &
mindfulness))
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Träning video:
Att använda Act Map med Mary

Snälla länka ‘Using the ACT Map’ video här
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Använda ACT Map med patienter
Er tur! 25 minuters övning
I grupper om tre, träna i 10 minuter med ACT Map för att hjälpa en patient:
Person 1: Patient
• Du kan använda din egen personliga erfarenhet eller dra av klinisk erfarenhet. Du kan
också använda exemplen på sida 7 i din arbetsbok.
Person 2: Sjukvårdspersonal
• Du kan använda exempelfrågorna på ACT Map på sida 8 i din arbetsbok.
• Du använder bara ACT Map för att hjälpa en patient att förstå varför de agerar bort från
sina värden: Du behöver inte införa användbara färdigheter än.
Person 3: Coach för hälso- och sjukvårdspersonal
• Du kan ta anteckningar och erbjuda idéer till sjukvården om de känner sig fastna.
• Försök göra två omgångar, byt roller i den andra övningen.
• Om du är orolig för att göra rollspel kan du starta som tränare först.
• Ge sedan tillbaka en observation från övningen till hela gruppen.
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Att hjälpa patienter
agera för sina
värderingar med hjälp
av två användbara
färdigheter
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Vår ‘ACT Map’
Åtgärder för att
hålla sig säker
men borta från
sina värderingar
Att bli “fast i”
svåra tankar &
känslor

Åtgärder mot sina värderingar

ÖGONBLICK AV VAL
(MOMENT OF CHOICE)

Hjälpsamma
Egenskaper
(e.g. känna till dina
värden & mindfulness)

Svår Situation
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Låt oss komma ihåg de två
användbara färdigheterna
Mindfulness:
Att vara
medveten
om och
öppen för
tankar,
känslor och
sensationer.

Valued action: Att
veta vad som är
viktigt för dig
(‘värderingar’) och
åta sig till åtgärder
som följer dina
värden.
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Vad är Mindfulness?
Enligt Scott Bishop och kollegor (2004) finns det två delar till mindfulness:
Del 1:
Var uppmärksam på din nuvarande upplevelse

97

Mindfulness del 1:
Att vara uppmärksam med flit

Er tur! 5 minuters övning
I par, berätta för din partner:
• 2 saker du gör i 'auto-pilot' (utan att vara uppmärksam).
• 2 saker du uppmärksammar med avsikt på din nuvarande
upplevelse.
Vilka är skillnaderna mellan dessa upplevelser?
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Vad är Mindfulness?
Del 2:
Var uppmärksam på en nyfiken, öppen och accepterande sätt.

Utan denna attityd av acceptans mot din nuvarande upplevelse (inklusive
svåra tankar och känslor) är det bara uppmärksamhet träning. Detta är inte
mindfulness.
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Uppmärksamhet utan acceptans
• Det är möjligt att uppmärksamma din nuvarande upplevelse och
märka svåra tankar och / eller känslor (del 1 av mindfulness), men
istället för att acceptera upplevelsen (del 2), försök istället att
trycka bort tankarna och känslorna.
• Hos människor som har förhållanden som påverkar deras
utseende, är denna tendens att försöka fördriva tankar och
känslor förknippad med stress och vidta åtgärder för att hålla
sig säker men borta från deras värderingar (Zucchelli et al.,
2019).
• Föreställ dig en strandboll fylld med oroande tankar och känslor.
Tendensen att försöka skjuta bort tankar och känslor är som att
försöka skjuta strandbollen under vatten för att bli av med den.
Bollen kommer faktiskt bara fortsätta att dyka upp framför ditt
ansikte med dess oroande tankar och känslor. Även om du lyckas
hålla bollen under vattnet under en tid, så blir du så småningom
trött och den kommer bara att dyka upp igen.
• Istället kan du ta en accepterande attityd mot bollen, och håll den
försiktigt ovanför vattnet, inte påträngande, bara låt den vara.
• Detta är vad ‘Acceptance’ betyder i ‘Acceptance and Commitment
Training’.
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Varför mindfulness?
1. Lätta och snabba Mindfulness tekniker som kan läras och tillämpas.
• Patienter kan använda teknikerna i alla situationer, eftersom mindfullness helt
enkelt innebär att uppmärksamma vad som händer i vilket ögonblick som helst
(bra, dåligt eller neutralt).
2. Mindfulness fokuserar på det nuvarande momentet.
• Patienter (a) oroar sig ofta för framtiden (t.ex. hur människor kan reagera på
deras utseende) och (b) återupplever tidigare händelser (t.ex. minnen om
medicinsk behandling eller personer som stirrar på dem).
3. Där är stark bevis på att mindfulness förbättrar hälsa:
• Mindfulness hjälper ångest, depression och stress (Goldberg et al., 2018;
Khoury et al., 2013).
• Stora företag (t.ex. Google, Amazon) lär sina medarbetare mindfulness.
4. Mindfulness är gratis!
• Patienter kan göra det när som helst utan kostnad och vårdpersonal.
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Varför mindfulness?
5. Mindfulness hjälper oss att “sluta bli fast i” oroande tankar
och känslor som kan dra oss bort från att göra det som är
viktigt för oss.
• Mindfulness hjälper till att skapa ett sunt psykologiskt
avstånd från oroande tankar och känslor.
6. Det hjälper med att utvidga vår uppmärksamhet bortom
uppfattade hot.
• Mindfulness träning aktiverar det parasympatiska
('lugnande') nervsystemet (t.ex. Murakami et al., 2015).
• Detta innebär att patienterna har en bredare och
mjukare uppmärksamhet på saker som pågår omkring
dem.
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Hur man utvecklar mindfulness
Du och dina patienter kan:
• Göra strukturerade, planerade meditationer.
• T.ex. När du sitter med stängda ögon på ett lugnt ställe,
uppmärksamma andetagens känslor under en viss tid (t.ex. 10-20
minuter).
• Få uppmärksamhet till rutinmässiga dagliga aktiviteter.
• T.ex. När du borstar tänderna eller förbereder mat, uppmärksamma
känslor och ljud.
• Regelbundet ‘kolla in’ med dina sinnen, särskilt under svåra situationer.
• T.ex. När du känner dig stressad eller orolig, märker du känslor i
kroppen och känner hela kroppen andas. Detta kan hjälpa dig att
"sakta ner". Att sakta ner hjälper till att göra “Ögonblick av Val
(Moment of Choice)” i vår ACT map större och ge mer frihet att göra
ett klokt, värderat val.
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Hur man utvecklar mindfulness
Tänk på mindfulness som en muskel i
hjärnan. Som en muskel i kroppen, ju mer
du tränar, desto starkare blir den.
• Strukturerad mindfulness övning är som
att gå till gymmet.
• Att göra rutinaktiviteter medvetet är
som att göra fysisk aktivitet, t.ex.
trädgårdsarbete.
• "Kolla in" under svåra situationer som
att springa efter en buss (så när du
verkligen behöver använda musklerna).
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Träning Video:
Mindfulness övning #1

Snälla länka ‘Mindful breathing’ video här

105

Mindful andning
Er tur! 10 minuters övning

106

Träning Video:
Patientens feedback om Mindful Breathing

Snälla länka ‘Patient feedback on Mindful breathing’ video
här
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Din feedback om Mindful
Breathing övningen
• Hur var den mindful andningsövningen för dig?
• Vilka tankar och känslor märkte du?
• Om några svåra tankar och känslor kom upp, hur reagerade du på
dessa?
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Anpassa Mindful Breathing
övning för vissa patienter
Den uppmärksamma andningsövningen kanske inte passar alla patienter, till
exempel för:
• Vissa patienter med fysiska funktionshinder. Du kan istället föreslå att de:
• Följ deras andetag genom sensationer bara i deras (a) näsa, (b) bröstet och /
eller (c) buken eller (d) hela kroppen.
• Lyssna medvetet till ljud (med stängda ögon) och observera ljud som kommer
och går, som om de var en mikrofon.
• Patienter med en historia av psykologisk trauma eller andnings problem. Istället,
så kan de:
• Lyssna medvetet till ljud.
• För folk med tinnitus eller andra hörsel problem, mindfulness av ljud kan vara
oroande så att mindful breathing kan vara bättre.
109

Eftermiddags paus
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Session 4
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Mindfulness övning #2:
Thought ‘de-fusion’
• Thought de-fusion är en specifik aspekt av mindfulness, som
hjälper patienter att skapa en hälsosam psykologisk distans från
svåra tankar.
• Exempel på obehagliga tankar från patienter med utseendepåverkande tillstånd inkluderar:
“Jag är en
freak”

“Min arm är en
fullständig röra”

“Jag kommer aldrig att
kunna få en relation igen”

“Min mage är
motbjudande”

“Jag är
ful”
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Mindfulness övning #2:
Thought ‘de-fusion’
• Hos människor med förhållanden som påverkar deras utseende, är
tendensen att fastna eller "fused" med svåra tankar förknippad med
stress och vidta åtgärder för att hålla sig säkra men borta från deras
värderingar (Zucchelli et al., 2019).
• Föreställ dig att en av dina svåra tankar är skriven på ett pappersark.
Att hålla fast vid tanken är som att hålla papperet upp mot ditt
ansikte. Tanken tar upp det mesta av din åsikt, och det är mycket
svårt att se något annat framför dig, inklusive människorna och andra
saker som är viktiga för dig. Din uppmärksamhet fångas upp med
tanken.
• Thought de-fusion är ett sätt att skapa hälsosamt avstånd från svåra
tankar, så att du blir mindre fast i dem och har en tydligare syn.
• Det innebär INTE att försöka förändra tankarna, eller
argumentera med tankarna.
• Thought de-fusion innebär att man bara lägger märke till
tankarna och ser dem på ett tydligare, mer fristående sätt.
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Träning Video:
Thought De-fusion övning

Snälla länka ‘Thought de-fusion’ video här
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Thought De-fusion övning
Er tur! 15 minuters övning
• I par, turas om med att agera som:
• Sjukvårdspersonal
• Gå genom thought de-fusion övningen, med hjälp av
instruktionerna på sidan 10 i din arbetsbok.
• Du behöver också ett pappersark och penna.
• Patient
• Använd en tanke som verkligen kommer upp för dig.
Detta kommer att göra övningen mer verklig och
effektiv.
• För den här övningen, din tanke behöver inte handla
om utseende.
• Du behöver inte dela din tanke med vårdpersonalen om
du inte vill.
• Du kan också öva den anpassade versionen av övningen för
patienter med läskunnighets svårigheter.
• Denna version innebär att man håller upp ett pappersark för
att representera tanken, utan att patienten behöver skriva
på papperet.
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Kärnfärdighet # 2: Valued Action
• Valued action har två delar:
• Del 1 är att veta vad som är viktigt för dig (värden)
(‘values’).
• Del 2 är att ta åtgärder (actions) som följer dina
värden.

Mo
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Det finns bevis för att valued action hjälper människor med
förändringar i utseende:
• Brännskadade patienter som var tydliga med sina
värderingar och engagerade sig i att göra saker som
passade deras värden var mindre olyckliga än de som inte
var tydliga eller engagerade (Shepherd et al., 2018).
Som du lärt dig tidigare hänvisar värden till hur du vill agera
i det dagliga livet: t.ex. “Jag skulle vilja agera med mod”.
• Värden är som en kompass som styr våra handlingar.
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Hjälp dina patienter att identifiera sina värden

• Tidigare identifierade du dina värden - vad som är viktigt för dig.
• Du kan också använda det här kalkylbladet med dina patienter.
• Det kommer att hjälpa dina patienter att hitta motivationen och
riktningen att välja åtgärder som kan vara utmanande, men som
kommer att leda till ett mer meningsfullt och uppfyllande liv.
• Patienter kan använda sig av värden på två sätt:
• I någon svår situation, vid “Ögonblick av Val (Moment of Choice)”
på ACT Map genom att fråga sig själva: "Vilken typ av person vill
jag vara just nu?"
• Till exempel märker en patient med brännärr i ansiktet
oönskad uppmärksamhet från andra människor när hen äter
på en restaurang med sin vän. Hen vill lämna omedelbart
utan att avsluta måltiden, men frågar sig själv "Vilken typ av
person vill jag vara just nu?" Och bestämmer sig för att hen
vill bli en vän. Så hen byter uppmärksamhet åt vad vännen
säger och avslutar sin måltid.
• När man planerar, sätta mål eller överväga beslut (vi kommer att
visa detta i nästa övning).
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Det första sättet att använda värden: I alla
situationer, i Ögonblick av Val (Moment of Choice)
Åtgärder för att
hålla sig säker
men borta från
sina värden
Att bli “fast i”
svåra tankar &
känslor

Åtgärder mot sina värderingar

ÖGONBLICK AV VAL
(MOMENT OF CHOICE)

Svår Situation

Hjälpsam Egenskap
Anslut till värden genom
att fråga dig själv:
“Vilken typ av person
vill jag vara just nu?”
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Det andra sättet att använda
värden: Att göra planer
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Träning video:
Ett enkelt värde baserat mål

Snälla länka ‘Setting a simple goal’ video här
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HUR VÄRDERINGAR OCH MÅL
ARBETAR TILLSAMMANS
• Värden och mål är olika, men fungerar
tillsammans.
• Värden styr mål.
Värden är en kompass

Mål är ställen som du väljer
att åka till på din rutt.

• Till exempel har patienten i videon ett värde av att vara nära hennes
barnbarn. Detta värde riktar hennes mål att läsa till sin barnbarn.
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Ställa in ett värde baserat mål
Er tur! 10 minuters övning
• Spendera upp till tio minuter på att ställa in ett värde baserat mål
med arbetsbladet "Ställa in ett värde baserat mål" på sidan 11 i din
arbetsbok. Du kan använda värdet / värdena du valde tidigare i
arbetsbladet "Att veta vad som är viktigt för dig" på sidan 2.
• Försök att välja något verkligt för dig. Det behöver inte handla om
utseende. Det kan vara inom något av de fyra livsområdena.
• Du behöver inte sätta ett mål inom det livsområde som är mycket
svårt för dig - bara något du vill arbeta med.
• Du kan hjälpa patienter att sätta ett värdebaserat mål, antingen
genom att prata om det med dem (om du har tid) eller ge dem
kalkylbladet.
• Om du känner dig bekväm kan du dela ditt mål med gruppen.
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En sammanfattning av hur du använder
användbara färdigheter på patienter
HJÄLPSAMMA EGENSKAPER
Valued action:
Att veta vad som är
viktigt för dig (dina
'värderingar') och åta
dig till åtgärder som
följer dina värden.

Mindfulness: Att
vara medveten
om och öppen för
tankar, känslor
och sensationer.

ÖVNINGAR SOM TILLÄMPAR HJÄLPSAMMA EGENSKAPER
Mindful
breathing

Thought
de-fusion

Värderingsförklaring

Sätta ett
enkelt mål

Arbetsbok sida 9

Arbetsbok sida 10

Arbetsbok sida 2

Arbetsbok sida 11
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Extra egenskaper: Att hantera negativa
reaktioner

Vägledning ges i patientens resurs
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Vad du har lärt dig idag: 10 minuters övning
Grupp aktivitet
• Identifiera tre saker som du vet nu som du inte
visste innan utbildningen.
• Vad är tre saker du kommer att göra i
praktiken till följd av utbildningen?
Personlig aktivitet
• Identifiera något eller några saker som du vill
veta mer om.
• Vad är dina första åtgärder när du gör detta?
125

Viktiga inlärningspunkter från
idag
I dag har du lärt dig att:
1. Det är värt att starta en konversation om utseende med patienter som har ett utseende
påverkande tillstånd.
2. Inte alla patienter är besvärade av sitt utseende.
3. Kommunikationsfärdigheter hjälper till att starta ett samtal med patienter.
4. ACT Map kan användas för att vägleda dig när du diskuterar utseende med patienter.
5. Du kan hjälpa patienter att “sluta vara fast i" svåra tankar och känslor med hjälp av
korta mindfulness övningar: (a) medveten andning och (b) thought de-fusion. Det handlar
om att öppna, acceptera tankar och känslor, snarare än att försöka undvika eller förändra
dem.
6. Du kan hjälpa patienter (a) att identifiera sina värden och (b) sätta ett enkelt mål
baserat på deras värden.
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Vänligen slutför ACT Now quizen.
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