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Definiera patientgruppen  

I Storbritannien har synlig skillnad uppstått som en populär term för att beskriva ett 
utseende som ligger utanför normen (Rumsey & Harcourt, 2004). Detta erbjuder ett mer 
neutralt alternativ till den medicinska termen vanställdhet, som för vissa är laddad med 
social stigma (Changing Faces, 2019). Att definiera det utseende 'norm' från vilket en synlig 
skillnad avviker är också omtvistat och med förbehåll för tolkning. 

Vi föreslår därför att en mer självförklarande term kan vara mer användbar här: tillstånd som 
påverkar utseende. Genom detta hänvisar vi till någon sjukdom, sjukdom, syndrom, 
medfödd anomali, atypisk fysisk utveckling, skada eller medicinsk behandling som påverkar 
en individs utseende. Vissa individer föds med ett utseende-påverkar tillstånd, som kan vara 
uppenbart från födseln (t.ex. läpp och / eller gomspalt, craniosynostosis), eller kommer 
senare (t.ex. neurofibromatos). Andra får ett förändrat utseende, till följd av hudsjukdom 
(t.ex. psoriasis, eksem), trauma (t.ex. brännskador, trafikolycka) eller operation (t.ex. för 
cancer). Medicinska framsteg innebär att det sannolikt kommer att finnas en ständigt 
ökande befolkning av individer med utseende-påverkar villkor, som större antal överleva 
skada, sjukdom och sjukdom (Williamson et al., 2018). 

Historiskt sett har forskarsamhället fokuserat på detta område tenderat att inte omfatta 
fetma, ätstörningar, fysiska funktionshinder eller rörelsestörningar inom området för 
utseendepåverkande tillstånd, till stor del på grund av deras ytterligare komplexitet och 
etablerade forskarsamhällen som redan tar itu med dessa områden. Det bör dock noteras 
att många av de psykosociala utmaningar och interventionskomponenter vi kommer att 
fortsätta att beskriva gäller dessa villkor i varierande grad. 

Psykosociala utmaningar som patienter med utseendepåverkande tillstånd ställs 
inför 



I samband med ett samhälle som är starkt investerat i utseende är det kanske föga 
förvånande att individer med ett ovanligt utseende verkar löper särskild risk att utveckla 
psykologiska och sociala svårigheter (Shepherd et al., 2018). Många rapporterar social 
diskriminering och inkräktande uppmärksamhet. För barn och ungdomar kan detta komma i 
form av retas, mobbning och socialt avvisande (Feragen et al., 2015). Vuxna beskriver ofta 
främlingar som stirrar, ställer frågor eller kommenterar sitt utseende, och/eller undviker 
deras fysiska närhet (Kleve & Robinson, 1999; Ryan, Oaten, Stevenson & Case, 2012). 

 

Relaterade, psykologiska svårigheter har rapporterats över en rad utseende-påverkar 
tillstånd och åldersgrupper i minst 13 europeiska länder; dessa inkluderar social ångest och 
undvikande av fruktad sociala och offentliga situationer, kroppsuppfattning missnöje, skam 
och självstigmat, depression, generaliserad ångest, låg självkänsla och dålig livskvalitet 
(Clarke et al., 2014; Dalgard et al., 2015; Montgomery, Messenger, Norman & Thompson, 
2016; Osinubi m.fl., 2017; Randa, Lomholt, Skov & Zachariae, 2018). Med tanke på deras 
direkta relation till utseende, social (eller 'utseende') ångest och kroppsuppfattning missnöje 
är typiskt riktade i psykosociala insatser för denna grupp hittills (t.ex. Bessell et al., 2010; 
Williamson m.fl., 2016). Resultat som dålig livskvalitet och depression påverkas troligen av 
individers förmåga att engagera sig i meningsfulla sociala aktiviteter (hämmas av social 
ångest), vilket i sin tur sannolikt påverkas av individers nivå av kroppsuppfattning 
tillfredsställelse. Vissa patienter med utseendepåverkande tillstånd lever med symtomatiska 
hälsoproblem, som kan förändras med tiden (t.ex. psoriasis), involvera kronisk smärta (t.ex. 
lipoödem) eller klåda (t.ex. keloid ärrbildning), kräver långtidsbehandling och beslut om 
behandling (t.ex. läpp- och/eller gomspalt, neurofibromatos) eller ger hot mot livet (t.ex. 
cancer). Dessa patienter måste också möta de många psykologiska utmaningar i samband 
med sådana villkor, som sträcker sig långt bortom utseende oro. 

 

Psykosociala utmaningar som vårdgivare ställs inför 

Familjevårdare, vanligtvis föräldrar, är starkt involverade i vården av barn och ungdomar 
som har inseende villkor. Föräldrar kan också uppleva psykologiska utmaningar när det 
gäller att anpassa sig till sitt barns utseende, inklusive ångest om hur deras barn kommer 
att behandlas av vänner, familj, andra barn och allmänheten, och hypervigilance till andra 
människors reaktioner mot sina barn (Hlongwa & Rispel, 2018; Rumsey & Harcourt, 2005). 
Föräldrar kan också frukta eller undvika sociala eller offentliga situationer (Klein m.fl., 2006). 
Dessutom, kvalitativ forskning i Storbritannien tyder på att vissa föräldrar till barn med läpp-
och /eller gomspalt kan utveckla ohjälpsam föräldraskap strategier som ett resultat av dessa 
farhågor, blir överbeskyddande av sitt barn (Stock et al., in). I omsorgen för deras barns 
vård- villkorar, tar föräldrar en primär roll, i att göra beslut om medicinsk ingrepp (e.g. kirurgi 
i läpp och/eller gomspalt; Jeffery & Boorman, 2001), och hantering av vård i hemmet (t.ex. 
vård av brännskador efter sjukhusskrivning; Heath, 2018). Detta ytterligare tryck och ansvar 
ytterligare belastar föräldrar som redan kan hantera känslor av förlust, skuld (t.ex. över inte 
förhindra en brännskada) och ilska om deras barns tillstånd (Heath et al., 2018). 

Acceptance and Commitment Therapy  



Acceptance and Commitment Therapy (ACT) utvecklades på 1990-talet av USA-baserade 
forskare och tillämpade psykologer (Hayes m.fl., 1999). ACT är i grunden en 
beteendeterapi, eftersom det handlar om att stödja individer att agera med större avsikt och 
tydlighet i ett mönster som leder dem mot ett mer meningsfullt och givande liv. Av denna 
anledning är ACT läsas som ordet Act, snarare än brev för brev (A-C-T). Den psykologiska 
mekanismen med högre ordning som främjar ett sådant livsberikande beteende i ACT kallas 
"psykologisk flexibilitet". Detta beskriver en individs förmåga att fokusera på sin nuvarande 
situation med öppenhet och medvetenhet, och flexibelt anta beteenden som hjälper dem att 
leva i linje med deras personliga värderingar (Hayes o.a., 2006; Kashdan, 2010). Tre 
ömsesidigt beroende terapeutiska verktyg används i ACT för att främja psykologisk 
flexibilitet: värde förtydligande, mindfulness, och engagerade åtgärder. 

 

 

Värde förtydligande 
För att människor ska förstå vad som är meningsfullt för dem, det vill säga i sig givande, 
uppmanar ACT individer att klargöra sina värderingar via muntliga representationer. Värden 
hänvisar till vad individer anser vara de mest önskvärda egenskaperna hos livet, mot vilka 
de helst skulle vilja fokusera sina energier. Värderingar svarar på frågan "Vad vill du att ditt 
liv ska vara om?" Som exempel kan nämnas "familj", "vänlighet", "ambition", "mod" och 
"lojalitet". Individer kan välja sina egna värderingar, eller om de föredrar, en lista över 
värden kan erbjudas från vilka man väljer. När en individ väl klargjort sina värderingar kan 
dessa fungera som en vägledning, eller intern "kompass" för att styra individers beteende i 
en uppskattad riktning. Värden kan informera både planeringen av värdeorienterade mål, 
och beslut om hur man bäst ska agera vid ett och samma tillfälle. Till exempel kan en 
patient med brännskador ärrbildning som har ett värde av "vänskap" sätta ett mål att träffa 
en gammal vän, trots att känna sig orolig för hur deras vän kan bedöma deras utseende. 
Alternativt, om patienten skulle upptäcka en gammal vän när de gick lokalt, kunde de ta 
med sitt "vänskapsvärde" att tänka på när de bestämmer sig för att närma sig och hälsa på 
vännen, eller undvika dem (Zucchelli et al., 2018). För vissa patienter med utseende-
påverkar villkor, attentional resurser kan bli fixerade vid utseende, och hur andra kan svara 
på deras utseende (Utseende Research Collaboration, 2014). Be sådana patienter att djupt 
överväga vilka värden som är viktiga för dem bör därför också hjälpa dem att återknyta 
kontakten med livsområden som kan ha blivit försummade på grund av upptagenhet med 
utseende, och därigenom bidra till att bredda sina ambitioner bortom utseende oro (Stock et 
al.,). 

Mindfulness 

Mindfulness har definierats som förmågan att ihållande uppmärksamma sin nuvarande 
erfarenhet, med en attityd av öppenhet och acceptans (Bishop et al., 2004). Ämnet för 
denna uppmärksamhet kan vara någon inre erfarenhet: fysiska förnimmelser, känslor, 
tankar, ljud, sevärdheter, dofter eller smak. Två aspekter av mindfulness är av särskilt 
intresse i ACT, och dessa ansluter till två centrala begrepp i ACT-modellen. Den första har 
att göra med tankar. Kognitiv fusion beskriver den gemensamma tendensen att tolka tankar 
som fakta och agera på dem som om de vore (Hayes, 2006). Det finns specifika 
mindfulness tekniker som riktar denna process, genom att lära sig att observera sina egna 



tankar, och erkänna dem som språkkonstruktioner som kan eller inte kan vara sant. På så 
sätt kan patienterna mentalt lossna från tankarna, eller desarmera från dem. Vissa 
plågsamma tankar kan faktiskt visas objektivt sant för personer med ett annorlunda 
utseende, till exempel "Människor stirrar på min hud" eller "Jag ser så annorlunda ut för alla 
andra här". Defusion innebär inte att försöka motbevisa sådana tankar, som i traditionell 
kognitiv beteendeterapi (KBT), utan snarare genom att anta en mer fristående relation till 
tanken, får man mer kontroll över hur man ska agera. Detta gör att man kan bestämma sina 
beslut mer av värderingar, och mindre av innehållet i tankar. 

Det andra centrala ACT-konceptet är erfarenhetsmässig undvikande. Detta hänvisar till en 
naturlig mänsklig coping stil att försöka undvika, bli av med, eller ändra smärtsamma interna 
erfarenheter (dvs. känslor, tankar etc.), även när man gör det i slutändan innebär livskvalitet 
(Hayes, 2006). Experiential undvikande upprätthålls via den omedelbara lättnad i samband 
med att minska intensiteten av smärtsamma interna erfarenheter, såsom den lättnad som 
vunnits genom att lämna en fruktad social situation ('negativ förstärkning' i 
beteendepsykologi termer; Kent, 2000). Sammanfattnings nog kan en kortsiktig lättnad 
förhindra att man får långsiktig livskvalitet. Ju mer en individ kan öva på att uppmärksamma 
sina interna erfarenheter på ett öppet och accepterande sätt genom mindfulnessträning, 
desto mer kontroll kommer de att ha när de väljer hur de ska agera när smärtsamma interna 
upplevelser uppstår. Detta inkluderar att göra det mer "svåra" valet när det ligger i linje med 
sina värderingar, snarare än att söka omedelbar lättnad genom att undvika en situation. 
Kognitiv fusion och erfarenhetsmässig undvikande kombineras för att orsaka stela, 
undvikande beteende. Därför utveckla erfarenhetsmässiga acceptans och kognitiv defusion 
tillsammans via mindfulness utbildning bidrar till att utveckla mer flexibla svar på situationer. 
Till exempel, en person med ett utseende-påverkar villkor som är smält med tanken 
"Människor stirrar på mig" på en fest som är av värde för dem att närvara, skulle vara mer 
benägna att fokusera uppmärksamheten på tanken som ett faktum, och detta skulle 
sannolikt få dem att känna sig oroliga och självmedvetna. En tendens till erfarenhetsmässig 
undvikande skulle då öka sannolikheten för dem lämnar, att bli av med ångest. Alternativt, 
om de hade utvecklat starkare kognitiv defusion, de kan vara mindre upptagen av 
"Människor stirrar på mig" trodde, och mer kunna njuta av festen. Likaså, om de hade odlat 
en viss erfarenhetsmässig acceptans, skulle de kunna hantera all ångest eller 
självmedvetenhet som uppstår, och stanna på den part som är viktig för dem. 

Committed Action 

Värden ger en känsla av riktning för beteende, och mindfulness färdigheter hjälper till att 
stanna med alla smärtsamma interna erfarenheter som kan följa av värderade åtgärder. 
Men att engagera sig i ett mönster av värdedrivet beteende på lång sikt, är det till stor hjälp 
att systematisera sina val genom att sätta tydliga mål. För att utöka metaforen av värden 
som en intern kompass, mål representerar destinationer som anpassar sig till dessa värden; 
man kan uppnå och "bocka av" mål, medan värden består. Till exempel kan en mor till ett 
nytt barn med läpp- och gomspalt sätta upp som mål att introducera sitt barn till sina vänner 
trots rädsla för hur de kommer att svara, baserat på hennes värde av "anslutning till vänner" 
(som kan användas för att sätta ytterligare mål). Mål kan komma i form av mål på kort, 
medellång och lång sikt, och, vilket förstås i den bredare beteendeförändringslitteraturen, 
fungerar bäst när det är specifikt, mätbart, genomförbart och tidsbegränsat (Michie, 2014). 
Psykologiska hinder kommer sannolikt att uppstå från att sträva efter mer utmanande mål, 
som kan åtgärdas genom mindfulness färdigheter inklusive erfarenhetsmässig acceptans 



och defusion. Beroende på patienternas behovsnivå och vårdpersonalens resurser kan ACT 
levereras via individuella terapisessioner av lämpligt utbildade psykologiska utövare (t.ex. 
Bacon, Farhall & Fossey, 2014), i manuellt gruppprogram som underlättas av vårdpersonal 
(t.ex. Williams, Vaughan, Huws & Hastings, 2014), korta utbildningsworkshops (Pearson, 
Follette & Hayes., 2012), eller självhjälpsmaterial ( Golijani-Moghaddam & Schroder, 2017). 

En kort genomgång av ACT-forskning som är relevant för patienter med utseendepåverkande 
tillstånd 

Det finns nya bevis för att europeiska kliniker väljer att anta ACT för en rad psykologiska 
svårigheter i samband med utseendepåverkande tillstånd. I en nyligen genomförd 
undersökning av över 100 psykologiska utövare i 15 europeiska länder rapporterade en 
tredje att de använde ACT med patienter som har problem med utseendet (Harcourt m.fl., 
2018). På samma sätt talade brittiska kliniska psykologer som arbetar i kluven tjänster 
positivt om att tillämpa ACT principer i en intervju studie, särskilt för ungdomar och unga 
vuxna som drabbats av utseende oro (Stock et al.,). Nyligen genomförda korrelationsstudier 
har också undersökt sambandet mellan viktiga ACT-mekanismer och välbefinnande i olika 
utseendepåverkande förhållanden. I en grupp av brittiska brännskador patienter, Shepherd 
et al. (2018) fann att åtgärder av erfarenhetsmässigt undvikande och kognitiv defusion 
positivt korrelerade med utseende ångest, och högre nivåer av engagerade åtgärder var 
associerade med lägre utseende ångest. I ett internationellt urval av kvinnliga patienter som 
drabbats av lipoödem, ett kroniskt tillstånd som kännetecknas av progressiv synligt fett 
uppbyggnad i underkroppen, Dudek, Bialaszek och Ostaszewski (2016) fann att psykologisk 
flexibilitet positivt förutspådde patienternas livskvalitet, genom att använda flera hierarkiska 
regression. Men medan lipoedema utan tvekan orsakar djupgående fysiska förändringar 
som påverkar kroppsuppfattning, det orsakar också kronisk smärta. Eftersom 
livskvalitetsmåttet inte fokuserade på utseende kan vi inte göra anspråk på att förstå hur 
mycket deltagarnas psykologiska flexibilitet relaterade till deras erfarenhet av utseende oro. 

Montgomery et al. (2016) mätte självrapporterade mindfulness hos brittiska 
dermatologipatienter tillsammans med dermatologisk livskvalitet, social ångest, ångest och 
depression. Kontroll för svårighetsgraden av patienternas hudsjukdom, fann författarna att 
mindfulness delvis förklaras varians i varje resultat. Den mindfulnessåtgärd som användes 
för denna studie gjorde det dock inte möjligt att analysera de centrala ACT-komponenterna 
närmare. Var och en av dessa tre studier var korrelationsformiga i design, så vi kan inte dra 
slutsatsen några orsakssamband mellan psykologisk flexibilitet eller någon av dess 
komponenter med livskvalitet eller välbefinnande resultat. Vi kommer därför nu att kort 
sammanfatta den vetenskapliga forskning som testar tillämpningen av ACT på de vanligaste 
problemområden som patienter som har utseendepåverkande tillstånd stöter på: social 
ångest, missnöje mellan kroppen och hantering av hälsotillstånd. Vi kommer också att 
föreslå viktiga överväganden när det gäller hur dessa problem kan unikt förekomma i denna 
patientgrupp, och hur dessa överväganden bäst kan förstås och arbeta med att använda 
ACT. 

 

Social ångest 



Fyra engruppsinterventioner som testade ACT för social ångest rapporterade minskningar 
av social ångest, samt gynnsamma förändringar i mått på strävan efter värdefulla relationer 
(Ossman et al., 2006), livskvalitet (Dalrymple & Herbert, 2007; Dalyrmple et al., 2014), 
depression (Kocovski, 2009; Dalyrmple et al., 2014) och idisslande (Kocovski, 2009). I alla 
fyra studier minskade erfarenhets- undvikande över jaga av behandling som förväntat, men 
deras avslutningar begränsas av en frånvaro av kontrollerar grupper. Tre randomiserade 
kontrollerade studier (RCT) har sedan dess genomförts. Kocovski et al. (2013) jämförde en 
12-veckors ACT-gruppintervention (n = 53) med att gruppera kognitiv beteendeterapi (KBT; 
n = 53) och väntelistakontrollgrupp (n = 31) för kanadensiska vuxna som diagnostiserats 
med social ångest (SAD). Författarna fann kliniskt signifikanta social ångest minskningar i 
cirka 40% av patienterna i båda interventionsgrupperna. Detta tyder på motsvarande klinisk 
effektivitet mellan ACT och KBT-gruppen. Överraskande nog skiljer sig inte 
processvariabler, inklusive erfarenhetsmässig acceptans, mindfulness och värderat boende, 
mellan ACT- och KBT-grupper, vilket innebär att de föreslagna mekanismerna för förändring 
i ACT inte manipulerades unikt av ACT-protokollet. En medlingsanalys genomfördes inte, så 
inga tydliga slutsatser om förändringsprocesserna kunde härledas. Yadegari et al. (2014) 
genomförde en liten RCT (n = 16) hos iranska ungdomar med rapporterade tecken på social 
ångest, och att hitta de som tilldelats en ACT-intervention hade minskat sociala 
ångestsymtom efter en 12-veckors ACT-intervention jämfört med en ingen 
behandlingskontrollgrupp. 

 

Craske et al. (2014) publicerade en RCT där man jämförde ett 12-veckors individuellt ACT-
ingripande (n = 29) med KBT (n = 33) och väntelistaskontroll (n = 25) i USA. Kliniskt 
signifikanta förbättringar av social ångest observerades och bibehölls vid 12 månaders 
uppföljning i både ACT och KBT grupper men inte kontrollgruppen, . Niles et al (2014) 
utförde därefter en medlingsanalys på Craske et al:s data, och fann att 
erfarenhetsundvikande minskade genom både ACT- och KBT-interventioner, men att ACT-
villkoret gav starkare minskningar i erfarenhetsundvikande. Intressant, genom att analysera 
ACT programmets innehåll mot erfarenhetsmässiga undvikande betyg mätt under hela 
behandlingen, Niles et al. fann att arbeta med defusion (t.ex. att införa idén om att 
observera tankar som tankar, inte fakta) hade den största effekten av någon ACT 
komponent för att minska erfarenhetsmässiga undvikande. Sammantaget föreslår den 
extant empiriska forskningen om användningen av ACT för social ångest att rikta in sig på 
erfarenhetsmässigt undvikande i social ångest leder till positiva resultat, och ACT 
representerar därför ett lönsamt behandlingsalternativ för individer med utseende- påverkar 
tillstånd som upplever social ångest. 

En metod som vanligen används i både traditionella KBT och ACT social ångest protokoll, 
graderad exponering, kräver förtydligande i förhållande till ACT och utseende-påverkar 
villkor. Graderad exponering innebär att patienten (med stöd av en läkare) in i fruktade 
situationer på ett gradvis sätt, rör sig genom allt mer fruktade situationer på ett planerat sätt 
(Benito & Walther, 2015). I ACT görs graderad exponering som en form av begångna 
åtgärder; det vill säga, det görs så att individen kan ta steg mot att göra saker som de 
åtnjuter och ge dem mening. Målet med ACT det inte för patienten att habituate till miljön, 
och därmed minska deras upphetsning och ångest nivåer (som i KBT). Detta kan 
naturligtvis förekomma som en produkt av upprepad exponering, men det är mycket viktigt 



att inte lära patienterna att ångest är något att bli av med, eftersom detta förstärker 
erfarenhetsmässiga undvikande. 

Det finns också en viktig skillnad mellan "typiska" social ångest och den typ som ofta stöter 
på patienter med utseende-påverkar villkor (och deras familjer). Om någon med ett ovanligt 
utseende försöker utsätta sig för fruktade sociala eller offentliga situationer (till exempel 
med hjälp av kollektivtrafik för första gången sedan en skada), kan de verkligen få 
ovälkommen uppmärksamhet från andra människor. För att hantera alla svåra interaktioner 
som uppstår, måste dessa individer känna sig kunna tillämpa sociala färdigheter tryggt, 
såsom att hantera obekväma frågor eller stirra. Så innan de ber patienterna att gå in i 
fruktade sociala situationer, är det viktigt att de är utrustade med de nödvändiga sociala 
färdigheter. Särskild social kompetensutbildning för patienter med utseende- påverkar villkor 
finns, till exempel via online-interventioner Face IT (Bessell et al., 2010), Young Person's 
Face IT (Williamson et al., 2017) och välgörenhetsorganisationen Changing Faces 
(tinyurl.com/y6ydajam). Som med graderad exponering, skulle social kompetensutbildning 
erbjudas som ett exempel på engagerade åtgärder i en ACT ingripande. 

Body dissatisfaction (Kroppsmissnöje) 

Som rapporterats i en systematisk granskning utförd av Griffiths et al. (2018), har ett litet 
antal forskningsförsök testat act:s effekter på självrapporterat kroppsmissnödämne, 
mestadels genom att anta endagsworkshops. I USA randomiserade Pearson, Follette och 
Hayes (2012) överviktiga och feta kvinnor som självrapporterade med kroppsmissnöd till en 
8-timmars ACT-verkstad (n = 39) eller ett väntelistas tillstånd (n = 34). Jämfört med 
kontrollgruppen rapporterade deltagarna som deltog i ACT-workshopen en betydligt större 
minskning av kroppsångesten, upp till två veckor efter ingripandet. ACT-gruppen visade 
också större minskningar av det erfarenhetsmässiga undvikandet, vilket antydde att 
protokollet var framgångsrikt när det gäller att rikta in sig på en viktig föreslagen mekanism 
för förändring.  

I en grupp svenska vuxna som genomgått bariatric kirurgi för viktminskning, Weineland, 
Arvidsson, Kakaloudis och Dahl (2012) testade en ACT kropp bild ingripande bestående av 
två ansikte mot ansikte sessioner i en sjukhusmiljö, följt av sex online sessioner som stöds 
av veckovisa telefonsamtal (totalt 8 veckor). Deltagarna fördelades slumpmässigt antingen 
till interventionsgruppen (n = 19) eller fick behandling som vanligt (n = 20). I slutet av 
interventionsperioden och 6 månader senare rapporterade ACT-gruppen betydligt färre 
problem med kroppsformen jämfört med behandlingen som vanligt. ACT-gruppen visade 
också minskad vikt oro jämfört med kontrollgruppen efter ingripande, men denna skillnad 
förlorades vid 6 månaders uppföljning. I en enda gruppstudie, Walloch (2014) också 
tillämpat en dag ACT workshop till homosexuella män med kroppsmissnöd, hitta 
upptagenhet med kroppsuppfattning och störd äta symptomologi minskade. Författaren fann 
också erfarenhetsmässiga undvikande minskade i linje med kroppens tillfredsställelse. 

Totalt sett tyder det lilla antalet forskningsförsök som har mätt förändringar i någon form av 
missnöje mellan kroppen på att act-systemet kan tillämpas för detta problemområde, och 
har uppmuntrande nog funnit att act-protokollen som testades gav gynnsamma förändringar 
i det erfarenhetsmässiga undvikandet. Det är uppenbart att ytterligare storskaliga rcts 
behövs för att stärka de nya bevisen. 



Eftersom ACT i första hand är en beteendeterapi handlar det faktiskt mest om 
beteendemässiga konsekvenser av kroppsmissnöd, och särskilt hur dessa kan inverka 
negativt på individers livskvalitet. Cash's (2000) etablerade kognitiva beteendemodell av 
kroppsmissnödsättning presenterar två ohjälpsamma (eller maladaptiva) former av 
beteendestrategier för att hantera upplevda hot mot en individs kroppsuppfattning: 
undvikande av hotfulla scenarier, och utseende-fastställande (som hänvisar till försök att 
dölja eller på annat sätt ändra sitt utseende, söka tillförsikt om sitt utseende, eller tillbringa 
långa perioder fixerad vid sitt utseende). I en australisk korrelationsstudie fann Mancuso 
(2016) att kvinnliga deltagare som fick högre poäng i ett mått på psykologisk flexibilitet som 
hänför sig till kroppsuppfattning var mindre benägna att använda dessa ohjälpsamma 
copingstrategier, även när de rapporterade kroppsmissnöd. Även begränsas av dess 
korrelation design, föreslår denna studie att psykologisk flexibilitet, den centrala 
mekanismen för förändring i ACT, avbryter det antagna direkta förhållandet mellan 
kroppens missnöje och ohjälpsam coping strategier. 

Den utseende-fastställande strategi, och i synnerhet insatser för att dölja fysiska 
egenskaper, kräver ytterligare övervägande i samband med patienter med ett annorlunda 
utseende. Ur ett ACT-perspektiv, med omfattande smink eller hudkamouflage (t.ex. för 
hudåkommor som vitiligo) för att delta i sociala aktiviteter som annars skulle undvikas, 
skulle kunna ses som en pragmatisk strategi som underlättar större engagemang i 
meningsfulla aktiviteter. I en systematisk genomgång av studier som utvärderade effekterna 
av kosmetisk kamouflage för synliga hudåkommor, rapporterade Kornhaber et al. (2018) 
betydande förbättringar av dermatologisk livskvalitet efter kamouflageanvändning. I ett 
alternativt exempel, en person med vitiligo kan bara känna sig kunna lämna sitt hus bär 
omfattande makeup, som tillämpas i vissa ljusförhållanden. Men med tanke på den tid och 
specifika miljö som behövs för att tillämpa makeup, detta utseende-fastställande strategi 
kan hindra vissa individer från att delta i spontana resor av värde för dem. Den viktigaste 
frågan för en hälso-och sjukvårdspersonal ur ett ACT perspektiv är därför om ett sådant 
utseende-fastställande beteende underlättar eller blockerar ett rikare, mer meningsfullt liv. 

Hantera hälsotillstånd 

Som tidigare nämnts, de många möjliga orsakerna till förändrat utseende presentera ett 
antal potentiella utmaningar att hantera sin hälsa. Därför en fullständig översyn är utanför 
ramen för detta dokument. En systematisk genomgång av användningen av ACT vid 
kronisk sjukdom och långvariga tillstånd som utförs av Graham, Gouick, Krahe och 
Gillanders (2016) ger dock en viss indikation på dess nytta inom ett relevant område. Även 
om det lilla antalet högkvalitativa RCTs ses över ledde författarna att sluta otillräckliga bevis 
finns hittills att hävda ACT som en väletablerad intervention för kronisk sjukdom och 
långsiktiga villkor, de mest lovande resultaten kom i sjukdomen självförvaltning. Hawkes et 
al's (2013) högkvalitativa RCT testade telefonlevererade ACT för australiska kolorektal 
cancer överlevande kontra behandling som vanligt, hitta betydande förbättringar i 
självrapporterade vikt och kost förvaltning samt aktivitetsnivåer på 12-månaders uppföljning. 
Gregg et al. (2007) testade en lägre intensitet ACT ingripande, levereras via en enda dag 
utbildning workshop för amerikanska diabetespatienter, jämfört med en utbildning-bara 
villkor. ACT-gruppen rapporterade bättre diabetes egenvård och kontroll över 
blodsockernivåer jämfört med kontrollgruppen efter tre månader. 



En specifik men ändå förhärskande traumatisk orsak till synlig skillnad, brännskada, är 
vanligen förknippad med kronisk smärta (Hamed, 2011). Den högkvalitativa evidensbasen 
för ACT i kronisk smärta är oöverträffad av något annat kliniskt område. Engruppsförsök har 
visat hur effektiv ACT är när det gäller att hantera kronisk smärta till och med upp till tre års 
uppföljning (McCracken, MacKichan & Eccleston, 2007; Vowles & McCracken, 2008; 
Vowles, McCracken & O'Brien, 2011). Ttwo RCTs har visat ACT vara lika effektiv som KBT, 
den guld-standard behandling för smärta, med högre patienttillfredsställelse med 
behandling i ACT-gruppen (Vowles, Wetherrell & Sorrell, 2009; Wetherell m.fl., 2011). 

En kort genomgång av ACT-forskning som är relevant för familjevårdare av patienter med 
utseendepåverkande tillstånd 

Vår kännedom om att ingen forskning har utvärderat ACT-protokoll som riktar in sig på 
utseendeproblem för föräldrar eller andra vårdgivare till patienter som har 
utseendepåverkande tillstånd. En liten pilotstudie utförd av Martin et al (2016) har dock 
testat en två dagars ACT-workshop för föräldrar till ungdomar och ungdomar som har 
neurofibromatostyp 1, ett genetiskt tillstånd som vanligen ger synliga födelsemärken, 
fräknar och/eller hudutväxter. Smärtlindring var i fokus för intervention och därför deltagarna 
valdes ut på grundval av att deras barn upplevde kronisk smärta i samband med villkoret. 
Tre månader efter workshops, rapporterade föräldrar gynnsamma förändringar av smärta 
störningar och smärta acceptans. Med tanke på att detta är en småskalig studie, resultaten 
är bara vägledande och större prövningar behövs. 

ACT har också testats som en integrerad del av etablerade föräldraskap insatser för 
föräldrar till barn med långvariga sjukdomstillstånd. I en australisk RCT, Whittingham, 
Sanders, McKinlay och Boyd (2016) testade en kombination av ACT och Positive Parenting 
Program (PPP; Roberts et al., 2006) för föräldrar till barn med cerebral pares, jämfört med 
PPP ensam, och en väntelista kontrollgrupp. Jämfört med väntelista gruppen, den 
kombinerade interventionen gav ökad funktionell prestanda och livskvalitet för föräldrar, och 
jämfört med PPP ensam grupp, den kombinerade interventionen ledde till minskad 
depression och föräldrarnas stress. Även i Australien jämförde Brown et al. (2014) ACT plus 
PPP till behandling som vanligt för föräldrar till barn med förvärvade hjärnskador. 
Författarna fann betydande små till medelstora förbättringar i familjen justering, föräldrarnas 
nöd och förtroende för att hantera beteenden i interventionsgruppen upp till 6-månaders 
uppföljning. Sammantaget ger dessa studier resultat tidigt löfte om att ACT kan bidra till 
föräldrarnas anpassning till sina barns långsiktiga hälsotillstånd. 

Sammanfattning 

För att granska tillämpningen av ACT på de psykosociala utmaningar som ofta upplevs av 
patienter med utseendepåverkande tillstånd och deras familjevårdare har vi definierat 
patientgruppen och redogjort för vanliga psykosociala problem som patienterna och deras 
familjer upplever, gett en översikt över ACT med hänvisning till patientgruppen och 
sammanfattat den mest relevanta befintliga forskningslitteraturen. Eftersom begränsad 
interventionell forskning har genomförts hittills om användningen av ACT i denna 
population, har vi dragit från empiriska resultat främst i social ångest och bredare kropp 
missnöje litteratur för att måla en bild av den framväxande, till stor del lovande evidensbas. 
Vid sidan av denna litteraturstudie har vi försökt att erkänna de viktigaste punkterna i 
potentiella skillnader i hur patienter med utseende-påverkar villkor kan uppleva social 



ångest och kroppsmissnöd, och erbjuda vägledning om hur ACT kan ta itu med dessa 
områden. 
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