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INTRODUKTIONSINFORMATION FÖR UTBILDARE

ÖVERSIKT 

Den här handboken beskriver en strukturerad seminarium som är utformad för att ge hälso 
och sjukvårdspersonal enkla färdigheter för att hjälpa sina patienter med problem med 
utseende. 

Hälso- och sjukvårdspersonal (HP) i Europa rapporterar vanligtvis att ta hand om patienter 
som har problem med utseende som ett resultat av ett utseendeförändrat tillstånd, skador 
eller biverkningar av behandlingen, inklusive kraniofaciala tillstånd (t.ex. klyftan och / 
eller gom), brännskador och bekämpning- relaterade skador, hudtillstånd (t.ex. psoriasis, 
alopecia), kirurgisk ärrbildning eller ledförlust efter cancer eller meningit. 

Med tanke på deras kontaktnivå med patienter med annorlunda utseende är HP väl 
placerade för att positivt ta itu med patientens problem med utseende men saknar ofta 
kunskap och förtroende för att ingripa. Forskning i brännskador och cancer i Storbritannien 
visar att HP genom enkel utbildning och tillgång till specialresurser gör det möjligt för HP 
att ta på sig denna roll. COST Action IS210 drog också slutsatsen att kort psykosocial 
utbildning om BID för HP snabbt kan förbättra tillhandahållandet av tjänster. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) erbjuder en psykologisk modell som är väl 
anpassad till behoven hos patienter med ett vanvittigt tillstånd. ACT fokuserar på att 
hjälpa patienter att leva liv. Det gör det genom att hjälpa patienterna att klargöra sina 
personliga värden och lära sig uppmärksamhetsfärdigheter för att hantera svåra tankar och 
känslor (t.ex. utseenderelaterat oro) som ofta hindrar människor att göra saker som är 
viktiga för dem. Det finns också växande bevis för ACT: s tillämpning på de vanliga 
psykosociala utmaningarna som är förknippade med missbild: social ångest, problem med 
utseende och självstigma. 

ACT & UTSEENDE NÖD 

Definiera patientgruppen 

I Storbritannien har synlig skillnad uppstått som en populär term för att beskriva ett fysiskt 
utseende som ligger utanför normen (Rumsey & Harcourt, 2004). Detta erbjuder ett mer 
neutralt alternativ till den medicinska termen disfigurement, som kan förknippas med 
socialt stigma (Changing Faces, 2019). Att definiera utseendet 'norm' från vilken en synlig 
skillnad avviker är också kontroversiellt och föremål för tolkning. 

Vi använder en mer självförklarande term här: utseende-påverkande förhållanden. Med 
"tillstånd" hänvisar vi till alla sjukdomar, syndrom, medfödd anomali, atypisk fysisk 
utveckling, skada eller medicinsk behandling som påverkar individens utseende. Vissa 
individer är födda med ett utseende-påverkande tillstånd, vilket kan vara uppenbart från 
födseln (t ex klyftan och / eller gommen, kraniosynostos) eller utvecklas senare (t.ex. 
neurofibromatos). Andra får ett förändrat utseende som ett resultat av hudsjukdom (t.ex. 
psoriasis, eksem), trauma (t.ex. brännskador, trafikolyckor) eller kirurgi (t.ex. för cancer). 
Medicinska framsteg innebär att det troligen kommer att finnas en ständigt ökande 
befolkning av individer med utseende-påverkande tillstånd, eftersom större antal 
överlever skada och sjukdom (Williamson et al., 2018). 

Historiskt sett har forskarsamhället fokuserat på detta område inte inkluderat fetma, 
ätstörningar, fysiska funktionsnedsättningar eller rörelsestörningar inom området 
utseende-påverkande tillstånd, på grund av deras ytterligare nivå av komplexitet och 
etablerade forskningssamhällen som redan hanterar dessa områden. Många av de 
psykosociala utmaningarna och interventionskomponenterna som vi kommer att beskriva 
gäller dock i olika grad på dessa tillstånd.
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Psykosociala utmaningar som patienter möter med utseendepåverkande tillstånd 

I samband med ett samhälle som investeras starkt i utseende kan individer med ett 
ovanligt utseende riskera att utveckla psykologiska och sociala svårigheter 
(Shepherd et al., 2018). 

Många rapporterar social diskriminering och påträngande uppmärksamhet. För barn 
och ungdomar kan detta komma i form av retning, mobbning och socialt avslag 
(Feragen et al., 2015). Vuxna beskriver ofta främlingar som stirrar, ställer frågor 
eller kommenterar deras utseende och / eller undviker deras fysiska närhet (Kleve & 
Robinson, 1999; Ryan, Oaten, Stevenson & Case, 2012). 

Psykologiska svårigheter har rapporterats i en rad utseendepåverkande förhållanden 
och åldersgrupper i minst 13 europeiska länder; dessa inkluderar social ångest och 
undvikande av fruktade sociala och offentliga situationer, missnöje med 
kroppsbilden, skam och självstigma, depression, generaliserad ångest, låg 
självkänsla och dålig livskvalitet (Appearance Research Collaboration- i Clarke et 
al., 2014; Dalgard et al., 2015; Montgomery, Messenger, Norman & Thompson, 2016; 
Osinubi et al., 2017; Randa, Lomholt, Skov & Zachariae, 2018). 

Vissa patienter med tillstånd påverkande tillstånd lever med symtomatiska 
hälsoproblem, som kan förändras över tid (t.ex. psoriasis), involverar kronisk smärta 
(t.ex. lipödem) eller klåda (t.ex. keloid ärrbildning), kräver långvarig behandling 
och beslut om behandling (t.ex. klyv läpp och / eller gommen, neurofibromatos) 
eller utgör hot mot livet (t.ex. cancer). Dessa patienter måste också möta de många 
psykologiska utmaningar som är förknippade med sådana tillstånd, som sträcker sig 
långt utöver utseende. 

Psykosociala utmaningar som familjens vårdgivare möter 

Familjens vårdgivare, vanligtvis föräldrar, är starkt engagerade i vård av barn och 
ungdomar som har utseendepåverkande förhållanden. 

Föräldrar kan uppleva psykologiska utmaningar när de anpassar sig till sitt barns 
utseende, inklusive ångest för hur deras barn kommer att behandlas av vänner, 
familj, andra barn och allmänheten, och hypervigilance till andras reaktioner 
gentemot sina barn (Hlongwa & Rispel, 2018; Rumsey & Harcourt, 2005). 

Föräldrar kan frukta eller undvika sociala eller offentliga situationer (Klein et al., 
2006). Dessutom antyder kvalitativ forskning i Storbritannien att vissa föräldrar till 
barn med klyftande läpp och / eller gom kan utveckla ohjälpsamma 
föräldrarstrategier som ett resultat av dessa ångest, och bli överskyddande för sitt 
barn (Stock et al., 2019). 

När de tar hand om sitt barns hälsotillstånd, tar föräldrarna en primär roll i att fatta 
beslut om medicinsk ingripande (t.ex. kirurgi i klyvläpp och / eller gom; Jeffery & 
Boorman, 2001) och hantera vård hemma (t.ex. att ta hand om brännskador som ärr 
efter post- sjukhusavskrivning; Heath, 2018). Detta är ytterligare tryck och ansvar 
när föräldrar redan kan hantera känslor av förlust, skuld (t.ex. om inte förhindrar en 
brännskada) och ilska angående deras barns tillstånd (Heath et al., 2018). 
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Introduktion av acceptans- och åtagandeterapi för denna grupp 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) utvecklades på 1990-talet av USA-
baserade forskare och tillämpade psykologer (Hayes et al., 1999). ACT handlar om 
att stödja individer att agera med större avsikt och tydlighet på ett sätt som leder 
dem till ett mer meningsfullt och givande liv. Av denna anledning läses ACT som 
ordet Act, snarare än bokstav för bokstav (A-C-T). 

Den psykologiska mekanismen som främjar sådant livsberikande beteende i ACT 
kallas 'psykologisk flexibilitet'. Detta beskriver en individs förmåga att fokusera på 
sin nuvarande situation med öppenhet och medvetenhet och välja att anta 
beteenden som hjälper dem att leva i enlighet med deras personliga värden (Hayes 
et al., 2006; Kashdan, 2010). Tre stycken terapeutiska verktyg som är beroende av 
varandra används i ACT för att främja psykologisk flexibilitet: värdeklaring, 
mindfulness och engagerad handling. 

Värdeuppklaring 

För att människor ska förstå vad som är meningsfullt för dem, det vill säga givande, 
uppmanar ACT individer att förtydliga sina värden via muntliga representationer. 
Värden hänvisar till vad individer anser vara de mest önskvärda egenskaperna i livet, 
mot vilka de helst skulle vilja fokusera sina energier. Värdena svarar på frågan "Vad 
vill du att ditt liv ska handla om?" Exempel inkluderar 'familj', 'vänlighet', 'ambition', 
'mod' och 'lojalitet'. Individer väljer sina egna värden, eller om de föredrar det kan 
en lista över värden erbjudas att välja mellan. 

När en individ klargör sina värden kan dessa fungera som en guide eller intern 
"kompass" för att rikta individernas beteende i en värderad riktning. Värden kan 
informera både om planeringen av värderingsinriktade mål och beslut om hur man 
bäst ska agera när som helst. Till exempel kan en patient med brännskador ärr som 
har ett värde av "vänskap" sätta ett mål att träffa en gammal vän, trots att han 
känner sig orolig för hur deras vän kan bedöma sitt utseende. Alternativt, om 
patienten skulle upptäcka en gammal vän medan han gick lokalt, kunde de föra sitt 
"vänskap" -värde i åtanke när de bestämmer sig för att närma sig och hälsa vänen 
eller undvika dem (Zucchelli et al., 2018). 

Patienter med utseendepåverkande tillstånd kan bli fokuserade på utseende och hur 
andra svarar på deras utseende (Appearance Research Collaboration, 2014). Att be 
sådana patienter noga överväga vilka värden som är viktiga för dem bör därför 
hjälpa dem att återansluta sig med värden som kan ha försummats på grund av 
upptagen av utseende och hjälpa till att bredda deras ambitioner utöver 
utseendeproblem (Stock et al., 2019).
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Mindfulness 

Mindfulness har definierats som förmågan att vara uppmärksam på den nuvarande 
upplevelsen med en inställning till öppenhet och acceptans (Bishop et al., 2004). 
Ämnet för denna uppmärksamhet kan vara varje intern upplevelse: fysiska känslor, 
känslor, tankar, ljud, sevärdheter, dofter eller smak. 

Två aspekter av mindfulness är av särskilt intresse för ACT. Det första har att göra 
med tankar. Tankefusion beskriver tendensen att tolka tankar som fakta och agera 
på dem som om de var (Hayes, 2006). Att till exempel tro på tanken "Jag är för ful 
för att bli älskad" kan stoppa individen att engagera sig i relationer. Det finns 
specifika uppmärksamhetstekniker som riktar sig till denna process: lära sig att 
observera ens egna tankar och känna igen tankar precis som språkkonstruktioner 
som kanske inte är sanna. På så sätt kan patienter mentalt frigöra sig från tankarna 
eller missbruka dem. 

Vissa oroande tankar kan faktiskt verka objektivt sanna för personer med ett 
utseende-påverkande tillstånd, till exempel, "Människor stirrar på min hud" eller 
"Jag ser så annorlunda ut än alla andra här". Defusion innebär inte att man försöker 
motbevisa sådana tankar, det uppmuntrar till ett mer fristående förhållande till 
tanken, så man får mer kontroll över hur man ska agera. Detta gör att beslut kan 
bestämmas mer av värden och mindre av tankarnas innehåll. 

Det andra centrala ACT-konceptet är undvikande av upplevelser. Detta hänvisar till 
en naturlig mänsklig coping-stil för att försöka undvika, bli av med eller ändra 
smärtsamma interna upplevelser (dvs känslor, tankar etc.), även när det görs i 
slutändan påverkar livskvalitet (Hayes, 2006). Upplevelse av erfarenhet upprätthålls 
via den omedelbara befrielsen i samband med att minska intensiteten av 
smärtsamma interna upplevelser, såsom lättnaden som uppnåtts genom att lämna en 
fruktad social situation ('negativ förstärkning' i beteendepsykologiska termer; Kent, 
2000). Sammanfattningsvis kan man få kortvarig lättnad för att förhindra långsiktig 
livskvalitet. Ju mer en individ kan öva på att uppmärksamma sina interna 
upplevelser på ett öppet och acceptabelt sätt genom mindfulness-utbildning, desto 
mer kontroll kommer de att ha när de väljer att agera när smärtsamma interna 
upplevelser uppstår. Detta inkluderar att göra det mer "svåra" valet när det är i linje 
med ens värderingar, snarare än att söka omedelbar lättnad genom att undvika en 
situation. 

Tankefusion och undvikande av erfarenheter kombineras för att orsaka undvikande 
beteende. Därför hjälper utvecklingen av erfarenhetsacceptans och tankefusion via 
mindfulness-träning till att utveckla mer flexibla svar på situationer. Till exempel, 
en person med ett utseende-påverkande tillstånd som är fast med tanken "Människor 
stirrar på mig" på ett parti som är av värde för dem att delta, skulle vara mer 
benägna att fokusera på tanken som ett faktum, och detta skulle sannolikt få dem 
att känna sig oroliga och självmedvetna. En tendens till att undvika upplevelser 
skulle då öka sannolikheten för att de lämnar sig för att bli av med ångest. 
Alternativt, om de hade utvecklat starkare kognitiv defusion, kan de vara mindre 
upptagen av tankarna "Folk stirrar på mig" och mer kunna njuta av festen. På samma 
sätt, om de hade odlat en grad av erfarenhetsacceptans, skulle de kunna hantera all 
ångest eller självmedvetande som uppstår och stanna på det parti som är viktigt för 
dem.
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Engagerade Åtgärder 

Värden ger en känsla av riktning för beteende, och mindfulness-färdigheter hjälper 
till att hålla sig med alla smärtsamma interna upplevelser som kan följa av värderad 
handling. Men för att engagera sig i ett mönster av värdedrivet beteende på lång 
sikt är det mycket bra att sätta tydliga mål. För att utvidga metaforen om värden 
som en intern kompass, representerar mål destinationer som är anpassade till dessa 
värden; man kan uppnå och "kolla in" mål, medan värden håller. Till exempel kan en 
mamma till ett nytt barn med klyvläpp och gom sätta ett mål att introducera sitt 
barn för sina vänner trots rädsla för hur de kommer att reagera, baserat på hennes 
värde att "ansluta till vänner" (som kan användas för att ställa in ytterligare mål). 

Mål kan komma i form av korta, medellång och långsiktiga mål och fungerar bäst när 
de är specifika, mätbara, uppnåliga och tidsbegränsade (Michie, 2014). Psykologiska 
barriärer kommer troligen att uppstå genom att sträva efter mer utmanande mål, 
som kan hanteras genom mindfulness-färdigheter, inklusive erfarenhetsacceptation 
och -fusion. 

Beroende på patientens behovsnivå och vårdpersonalens resurser kan ACT levereras 
via individuella terapisessioner av lämpligt utbildade psykologer (t.ex. Bacon, 
Farhall & Fossey, 2014), i manuella gruppprogram som underlättas av hälso- och 
sjukvårdspersonal (t.ex. Williams, Vaughan , Huws & Hastings, 2014), korta 
utbildningsworkshops (Pearson, Follette & Hayes., 2012) eller självhjälpsmaterial 
(franska, Golijani-Moghaddam & Schroder, 2017).
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• Målgrupp 
• Detta seminarium har utformats för tvärvetenskapliga hälso- och 

sjukvårdspersonal. Praktikanter är inte skyldiga att ha någon tidigare 
erfarenhet av ACT eller att stödja personer med problem med utseende.  

• Gruppens storlek 
• Vi rekommenderar grupper mellan 9 och 15 personer. 

• Användning av denna manual  
• Manualen innehåller fotokopior av Powerpoint-objektglas som levereras hela 

dagen med tillhörande text som kan läsas högt av tränaren och vägledning 
om hur man kör gruppsamlingar och uppgifter. 

• Material som behövs för att driva seminariet 
• Denna manual  
• Kopia av ACT Now PowerPoint-bilder 
• Dator och projektor som kan spela videor med ljudanläggning 
• Tillgång till internet för att spela internetbaserade videor 
• Kopior av PRE och POST ACT Now quiz för praktikanter att slutföra 

individuellt. Dessa finns på sidorna 73-76 i denna handbok och de andra 
kopiorna 

• Kopior av praktikanternas arbetsbok. Dessa finns på sidorna 79-108 i denna 
handbok och andra kopior. Varje praktikant ska ha en arbetsbok. 

• Deltagarna behöver penna och papper
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Välkommen till ACT Now-utbildningsdagen, utformad för att hjälpa 
patienter att hantera utseende-relaterade psykosociala problem som är 
resultatet av ett tillstånd eller skada som har påverkat deras utseende. 
Utbildningen är utformad för att arbeta med vuxna patienter från 16 års 
ålder. Jag skulle vilja börja med att lära känna varandra bättre eller bara 
uppdatera våra minnen om detaljer om varandra. Mitt namn är …. och jag 
är din tränare för dagen, jag är en ... 
Kan var och en av er berätta ditt namn, din specialitet och något som ingen 
i rummet vet om dig.

Under dagen kommer du att lära dig ny information och färdigheter, titta på 
träningsvideor och öva tekniker att använda med dina patienter. I session 1 
kommer jag att presentera dig för ACT Now-projektet och ber dig att 
slutföra en kort quiz. Oroa dig inte för quizen, den är anonym, används 
bara för att hjälpa oss att förbättra seminariet. Jag kommer att påminna 
dig om hur du använder kommunikationsförmåga för att uppmuntra dina 
patienter att dela eventuella problem med utseendet och introducera de 
psykosociala svårigheterna som patienter upplever med 
utseendepåverkande tillstånd. Jag kommer sedan att introducera 
Acceptance and Commitment Training, eller ACT. Detta är den psykologiska 
modellen vi kommer att använda för att stödja patienter. I session 2 tar vi 
upp de vanliga myterna om problem med utseende, diskuterar sätt att 
identifiera de som kan kämpa och tillhandahålla specifika tekniker som 
hjälper dig att prata om utseende med dina patienter. I sessionerna 3 och 4 
fokuserar vi på hur du kan använda ACT-modellen i vardagen för att hjälpa 
patienter. Slutligen riktar jag dig till andra resurser du kan använda med 
patienter, ber dig att upprepa quizen och reflektera över dagen.
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Några frågor innan vi går vidare? Instruktör: alla frågor som du inte kan svara, 
skriv en anteckning och berätta för praktikanten att du kommer att överväga 
dem under en paus och komma tillbaka till dem.

Detta seminarium är en del av det tvååriga ACT Now-projektet, finansierat 
av Europeiska kommissionen, Erasmus + -initiativet. Representanter från 
nio europeiska länder har arbetat tillsammans för att utveckla en utbildning 
som ska dela innovativa tekniker med hälso- och sjukvårdspersonal så att de 
i sin tur kan hjälpa patienter med problem med utseende.
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Projektet har fyra steg. Först undersöktes hälso- och sjukvårdspersonal från 
olika discipliner och specialiteter för att identifiera vilket stöd och 
vägledning de skulle vilja ta itu med patientens problem med utseende. 
Detta informerade om innehållet i utbildningen i steg 2. Vi befinner oss för 
närvarande i steg 3, piloterar utbildningen i 5 länder och får din feedback. 
Feedback kommer att hjälpa oss att utvärdera och förbättra utbildningen i 
steg 4, innan vi levererar den mer omfattande.  

Vad sa vårdpersonal att de ville ha utav denna utbildning? 
Instruktör: läs pratbubblor
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Detta seminarium ger förhoppningsvis hälso-och sjukvårdspersonal vad de 
vill och behöver. För att vara säker behöver vi din feedback så att vi kan 
lära av dina erfarenheter och optimera programmet. Vi kommer att be om 
din detaljerade feedback imorgon, men till att börja med vill vi att du 
slutför frågan om Act Now.

Kom ihåg att det är anonymt och för att hjälpa oss skulle vi verkligen 
uppskatta det om du svarade så sanningsenligt som du kan på frågorna. Du 
behöver inte spendera lång tid på att besvara frågorna, vi rekommenderar 
att du inte tar längre än 5 minuter. 
Instruktör: förse varje praktikant med Pre ACT Now quizen (sidorna 73 & 74 i din 
manual).
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Tack för att du slutfört quizen. Vi har ett fullständigt träningsprogram 
framöver som vi hoppas att du kommer att njuta av, men innan vi börjar låt 
oss prata om vad vi förväntar oss av dem som deltar. Tränare och 
praktikanter tycker att det är bra om vi alla håller med om vissa 
grundregler för dagens träning. 
Instruktör: läs punkterna på bilden

Men i slutändan vill vi att du ska få ut så mycket som möjligt av dagens 
träning. Den metod som vi undervisar kräver aktivt deltagande och ju mer 
du kan ta med dig in i övningarna, inte bara som yrkesverksamma utan som 
hela människor, desto mer kommer du att dra nytta av. Detta kan ta dig ut 
ur din komfortzon, men det kommer att vara värt det, eftersom det ofta är 
där magin händer!

13
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Vi har försett dig med en arbetsbok för att följa den här seminariet. Den 
har detaljer om de övningar du kan använda med patienter och 
informationsblad som du kan ge till dina patienter. Jag kommer att hänvisa 
dig till övningar i arbetsboken under dagen. 
Instruktör:ge varje praktikant en kopia av arbetsboken

14

Vi har satt upp mycket specifika inlärningsmål för seminariet som vi vill 
dela med dig. I slutet av denna utbildning bör du kunna ...Instruktören läser 
då punkterna i bilden. 
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Så nu är vi redo att börja tänka på våra kommunikationsförmågor. Goda 
kommunikationsförmågor är särskilt viktiga för att hjälpa patienter dela 
med sig om sina eventuella problem angående deras utseende. Om du inte 
redan är medveten, kommer du i dag att inse hur motvilliga patienter kan 
vara att prata om hur de känner för sitt utseende. Så låt oss påminna dig 
om grunderna och ge några tips för att interagera med patienter när ämnet 
är särskilt känsligt, och vi vet att utseende är ett känsligt ämne. Först 
måste du skapa en miljö där patienten känner sig trygg och bekväm att 
prata öppet och ställa frågor. 
Instruktör läs punkterna från bilden

15

Instruktör läs texten på bilden
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Instruktör läs texten på bilden, inkluderande citatet från Dalai Lama.

16

Instruktör läs texten på bilden (Svaren kan innehålla: huvudet nedåt, undviker 
ögonkontakt, spänd i axlarna, grejar med händerna)

Det är också viktigt att överväga frågan om hälsokunskap. Dina patienter 
kan komma från olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder och ha en 
rad utbildningsupplevelser. Detta kan påverka deras nivå av hälsokunskap. 
Instruktör läs definition av hälsokunskap på bild



Reference number: 2018-1-EL01-KA202-047907 
This publication [communication] reflects the 
views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use, which 
may be made of the information contained 
therein. 

Världshälsoorganisationen har identifierat socioekonomiska faktorer som 
påverkar dina patients hälsokunskap och därför deras hälsa. Till exempel 
att vara arbetslös, bo i ett fattigt område och ha låg utbildning. Du kan se 
från den här bilden (Instruktör pekar mot bilden) att patienter som belastas av 
dessa riskfaktorer kommer att kämpa för att uppnå samma nivå av hälsa som 
någon utan dessa bördor.

17

Instruktör läs punkterna på bilden
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Vi har inte tillräckligt med tid för att diskutera ämnet hälsokunskap och 
effekterna av sociala determinanter på hälsa i detalj, men det är ett viktigt 
område som jag uppmuntrar dig att utforska vidare genom att besöka 
(vårdmodulen Social integration) Social Inclusion Health care module på vår 
webbplats ACT Now . Det ger mer detaljerade råd för att tillgodose behoven 
hos dem med låg hälsokunskap.

18

Låt oss nu fokusera på vår målgrupp av patienter och tänka på några av de 
svårigheter eller utmaningar som upplevs av dem vars utseende har 
påverkats av en sjukdom, skada eller behandlingsbiverkning.
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Jag vill börja det här avsnittet med en övning, du behöver en penna & 
papper. 
Denna övning hjälper oss att skapa scenen och ge oss en uppfattning om 
några av de psykologiska, emotionella och sociala frågor som människor 
med ett ovanligt eller annorlunda utseende kan uppleva. Föreställ dig att du 
vaknar på morgonen och din dominerande hand är blå. Du försöker tvätta 
bort den men det blåa är permanent. Vad skulle du tänka och känna? Du är 
på väg till ditt nya jobb - föreställ dig hur du kan känna dig när du skakar 
hand med din nya chef och kollegor? 
Hur du kan reagera senare när du går hem och rör vid den person du älskar 
eller träffar någon på ett dejt ? Föreställ dig vad som kan gå igenom ditt 
sinne, vad du kan göra, känna, hur andra kan reagera? 
Tänk på dessa situationer och skriv ner dina tankar och känslor och hur du 
skulle reagera och hur andra skulle reagera. 
Instruktör: Efter 5 minuter, fråga praktikanter vad för TANKAR kan gå igenom 
deras sinne (t.ex. jag måste bära handskar, människor kommer att märka, döma, 
kanske äcklas), vilka känslor de kan ha (t.ex. ångest, skam, förlägenhet), hur de 
skulle REAGERA (t.ex. undvik att skaka hand, ge en ursäkt osv.) Hur skulle ANDRA 
REAGERA? (t.ex. nyfiken, ställa frågor, roade, ovilliga att röra dig, de kan försöka 
ignorera det). Om människor är mer säkra på att hantera sin blå hand, markera 
bara hur människor är olika i sina svar.

19

Många tillstånd, biverkningar av behandling och skador kan påverka vårt 
utseende. Här är några exempel. Ta en stund för att titta på bilden.
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Instruktör: läs text från bilden och efter några minuters liten gruppdiskussion be 
gruppmedlemmarna att dela sina tankar.

20

Även om vi fokuserar på de psykosociala svårigheterna för de med ett 
ovanligt eller annorlunda utseende är det viktigt att vi inser att även de 
som ser normalt ut kan vara missnöjda med sitt utseende. Vi lever alla i 
samhällen där utseende är mycket värderat, vi är alla utsatta för media, 
familj och grupptryck för att möta moderna skönhetsidealer och press för 
att förändra våra kroppar genom bantning, genom träning eller kosmetiska 
procedurer, om vi inte uppfyller dessa ideal. Män och kvinnor i alla åldrar är 
utsatta för denna press.
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Tyvärr är missnöje med utseendet bland dem i den allmänna befolkningen 
inte ofarligt. Massor av forskningsbevis visar att det kan leda till ett brett 
spektrum av ohälsosamma beteenden (inklusive att ta upp och fortsätta 
röka, steroidanvändning för att bygga muskler, riskabelt solbrännande 
beteende eller i vissa kulturer hudblekning för att göra huden ljusare). Det 
leder till en ökad efterfrågan på kosmetisk kirurgi, psykologiska besvär och 
kan påverka utbildning och arbete negativt. Individer kan känna sig ovilliga 
att delta i aktiviteter som uppmärksammar sig själva eller utsätter sina 
kroppar. Till exempel att lägga upp en hand i klassen, arbeta i 
kundtjänstjobb och delta i sport. Jag har delat denna information eftersom 
det är bra att komma ihåg att dina patienter kanske inte bara är oroliga för 
deras "ovanliga eller ändrade funktioner" utan också andra aspekter av 
deras utseende. Det är också användbart att veta att de tekniker som vi 
kommer att undervisa i dag kan användas med patienter oavsett utseende.

21

Så vi har fastställt att pressen för att se attraktiv och ung är utmanande för 
alla. Låt oss nu titta på bevisen som beskriver de ytterligare svårigheter 
som de med utseende påverkande förhållanden, de som ser märkbart 
annorlunda.
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Forskning visar att det inte spelar någon roll vad orsaken till skillnaden är, 
individer kan uppleva vanliga svårigheter. 
Dessa inkluderar att stirra på och ställa påträngande frågor. Frågor kan 
vara välmenande och av oro eller nyfikenhet snarare än ondska. Men ändå 
kan människor kämpa med förlusten av social anonymitet. Föreställ dig att 
åka på en buss med din ljusblå hand. I din arbetsbok ser du att vi ger dig en 
handout för patienter som beskriver hur patienter kan hantera svåra sociala 
situationer som att stirra på eller ifrågasätta om deras skillnad. 

Unga människor kan uppleva retning, mobbning och avvisning av kamrater 
och vuxna kan diskrimineras på arbetsplatsen och i sociala miljöer.

Till exempel Carly, till vänster, som har ett hudtillstånd som kallas 
ichthyosis uppmanades en gång att lämna en bar på grund av sitt utseende, 
bartendern ville inte att hon skulle avskräcka kunder. Lucas, till höger, som 
har ett kraniofacialt tillstånd kommer ihåg att folk antog att han hade en 
inlärningssvårighet. Instruktör: läs citaten.
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Även patienter som inte har några faktiska upplevelser av avslag eller 
negativ utvärdering av andra kan fortfarande vara rädda för det. Många 
kommer att ha höga nivåer av självmedvetande och social ångest och 
kommer in i sociala situationer och förväntar sig att andra ska stirra, 
bedöma dem eller ställa frågor, eller kommer att undvika sociala situationer 
helt. Din patient kan också uppleva känslor av förlust, traumatisk stress, 
självavsky, skam och ilska.

23

Vi alla har dagar då vi klarar oss bättre eller sämre med livets utmaningar. 
Din patients förmåga att hantera dessa svårigheter kan också förändras 
över tid och som svar på livshändelser och andra utmaningar. En patient 
som verkar klara sig bra en månad kan kämpa med nästa om de till exempel 
har bytt jobb, flyttar skola, startar en ny relation eller har haft mer 
utseende-påverkande operation. 
Och som du kan se av berg-och-dal-bilden svarar inte alla på utseende-
relaterade svårigheter på samma sätt. Ja, vissa kämpar med socialt 
undvikande, låg självkänsla, ångest och depression - men vi finner också att 
människor naturligtvis kan övervinna dessa utmaningar, leva det liv de vill 
och kan till och med uppleva psykologisk tillväxt som ett resultat.
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Carly och Lucas är bra exempel på individer som är självsäkra, känner sig 
accepterade och kan uppfylla sina ambitioner: båda har framgångsrika 
karriärer och uppfyllt liv.

Det är nu dags att introducera the acceptance and commitment training 
approach. Som kallas ACT för kort.
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Vi kommer att diskutera denna modell mer detaljerat hela dagen, för nu vill 
jag att du uppskattar att ACT-modellen helt enkelt fokuserar på hur 
människor agerar, vad de gör och det hjälper människor att göra mer av det 
som gör livet bra. 
Det finns två grundläggande färdigheter som hjälper oss att göra mer av det 
som gör livet bra. Mindfulness till vänster och värderad handling på höger 
sida. 
Mindfulness betyder att vara medveten om och öppen för interna 
upplevelser - med det menar jag alla tankar, känslor, minnen och 
sensationer vi upplever - även när de är svåra och gör oss obekväma. 
Värderad handling innebär att du vet vad dina värderingar är, vad som är 
viktigt för dig och att åta dig till åtgärder som följer dina värden. Våra 
värderingar, vad som är viktigt för oss, kan vara vår "familj", "vänlighet", 
"ambition", "mod" eller "lojalitet". Som ett exempel: Om lojalitet var något 
jag särskilt uppskattade skulle jag välja att delta i handlingar som visade 
min lojalitet.

Instruktör läs texten på bilden

25
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Instruktör läs texten på bilden

Instruktör läs texten på bilden

Det viktiga att komma ihåg är att vi alla har svåra tankar och känslor 
ibland, det är en del av att vara människa. Vi kan inte hindra dem att dyka 
upp men vi kan lära oss att leva med dem och stoppa dem att störa vad vi 
vill göra. Har ni några frågor innan vi fortsätter?
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Om du kan identifiera dina egna värden kan du hjälpa patienter att 
identifiera deras. Jag har en uppgift nu att hjälpa dig identifiera dina egna 
värderingar. 
Instruktör läs punkterna på bilden

Instruktör läs texten på bilden
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Jag tror att vi är redo att presentera dig för vår ACT-karta. Du kommer att 
använda ACT-kartan när du arbetar med patienter. Du har en kopia av den här 
kartan i din arbetsbok. Oroa dig inte för detaljerna i det här skedet, vi 
kommer att gå igenom det under dagen. Eftersom vi långsamt bygger på 
modellen genom utbildningen kan det hända att du inte förstår allt 
omedelbart. I slutet av dagen kommer vi att ha täckt allt i detalj. (Instruktör 
klicka till att visa den första bilden) För tillfället vill jag att du inser att när vi 
upplever svåra situationer i livet står vi ofta inför ett ögonblick av val.
(Instruktör klicka fram andra bilden) Vi kan välja att agera på ett sätt som 
håller oss känslomässigt säkra men borta från våra värderingar och vad som 
är viktigt för oss.(Instruktör klicka fram tredje bilden) Det kan bero på att vi 
“blir fast” av svåra tankar och känslor, som är de störande passagerarna. Jag 
kommer att förklara vad jag menar med att "bli fast" i ett ögonblick.
(Instruktör klicka fram fjärde bilden) Eller så kan vi välja åtgärder mot våra 
värderingar. 
Låt mig ge ett exempel. Min svåra situation kan vara att bli inbjuden att 
presentera på en konferens. Svåra tankar kan dyka upp som "Ingen vill höra 
om mitt arbete" "Jag har inte upplevt nog" och jag kanske känner mig orolig 
över utsikterna. Men ambition och kunskapsdelning är viktiga värden för mig. 
Men om jag blir ansluten till den svåra tanken, kan det leda till att jag avslår 
möjligheten så att jag förblir känslomässigt SÄKER. Genom att välja att avslå 
erbjudandet flyttar jag bort från det jag värderar. Däremot skulle jag agera 
på ett sätt som är mot det jag värdesätter om jag väljer att göra 
presentationen. Ju mer vi väljer handlingar mot våra värderingar desto 
effektivare, rikare, fullständigare och mer meningsfullt blir vårt liv.(Instruktör 
klicka fram femte bilden)Vi kommer att lära dig färdigheter - att känna dina 
värderingar och uppmärksamhet - för att hjälpa dig att hjälpa dina patienter 
att välja åtgärder mot sina värderingar.

28
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Jag tycker att detta citat från Victor Frankl är användbart för att betona 
hur viktigt valet kan vara: Instruktör läs citatet 

29

Den här videon illustrerar också the Choice point. 
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Låt oss nu fokusera på “Att bli fast på tankar och känslor".

Instruktör läs texten på bilden
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Instruktör läs texten på bilden

Jag har gett er mycket information under den här sessionen och 
introducerat några nya idéer. Har ni några frågor?

Instruktör läs texten på bilden
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Låt oss börja den här sessionen med en kort video. Om du har sett det 
tidigare snälla, säg inte någonting. Instruktör visa videon

Upp med händerna om ni såg gorillan? Vad försökte den här videon berätta 
för oss? Instruktör vänta på svar. Vissa människor kommer att se det, andra 
kommer inte. När vi begränsar vår fokus och fixar vår uppmärksamhet på en 
sak, i detta exempel de i vita skjortor, slutar vi att se den bredare bilden, 
vilket är varför vissa människor inte ser gorillan.

34

Välkomna tillbaka
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Jag vill spendera lite tid på att utforska idén om fast uppmärksamhet. 
Detta är relevant eftersom de som riktar uppmärksamheten på sitt utseende 
och andras utseende mer LIKLIGT lider av utseende ångest Med din hjälp vill 
vi att patienter ska uppmuntra patienter att gå från att ha ett mycket 
snävt fokus på utseende, till att uppskatta fördelarna med att anta ett 
bredare fokus som inkluderar många andra upplevelser och värden i 
samband med ett mer meningsfullt liv. 
I denna utbildning använder vi symbolen för en ficklampa för att illustrera 
detta. Till vänster representerar bilden ett smalt fokus, Till höger 
representerar bilden ett brett, mjukare fokus

Den här videon visar att det är instinkt att fixa vår uppmärksamhet på 
upplevda hot, något som har hjälpt våra förfäder att överleva. Problemet 
är att i det moderna livet har vi inte längre bara externa hot, som lejon, vi 
har nu mer interna hot, svåra tankar och känslor. För många kan ett 
ovanligt utseende uppfattas som ett hot. Instruktör visa videon.

35
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Instruktör läs texten på bilden. Denna sista punkt, om förväntningar som 
påverkar vår uppmärksamhet, illustreras av några intressanta experiment 
som jag skulle vilja visa er.

Instruktör läs texten på bilden

36
Instruktören läs texten på bilden
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Låt oss gå vidare till ett avsnitt om myt busting! I det här avsnittet skulle 
jag vilja dela några forskningsbevis som ökar din kunskap och förståelse för 
patienter med utseende-påverkande tillstånd och hur man stödjer dem. Vi 
kommer att göra detta genom att ta itu med några vanliga myter inom 
detta område. Vissa kommer att vara bekanta för dig och andra kan vara 
nya.

Instruktör läs texten på bilden
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Instruktör läs texten på bilden

Instruktör läs texten på bilden

Instruktör läs texten på bilden
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Instruktör läs texten på bilden

Instruktör läs texten på bilden

Instruktör läs texten på bilden
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Även om hälso- och sjukvårdspersonal ofta rapporterar att de inte har tid 
att hjälpa till med att hantera problem med utseende, tar det inte lång tid 
och kan förbättra resultaten. Många systematiska översyner, slumpmässiga 
kontrollerade studier och stora observationsstudier har undersökt 
effekterna av att stödja självhantering för personer med 
långtidsförhållanden. Även om resultaten från enskilda studier är blandade, 
tyder övergripande bevis på att stöd till självhantering kan ha fördelar för 
människors attityder och beteenden, livskvalitet, kliniska symtom och 
användning av vårdresurser. 
Plus glada patienter är mindre benägna att fortsätta komma tillbaka för 
mer medicinsk behandling. Du kanske också vill reflektera över kostnaderna 
för att inte utforska och ta itu med problem, för patienten, dig och ditt 
team.

Instruktör läs texten på bilden.Vissa praktikanter kan bli förvånade och andra 
kanske redan är medvetna om att enskilda psykosociala faktorer spelar en 
större roll för att förutsäga nöd
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Instruktör läs texten på bilden Vi kommer att prata mer om hur vi kan rikta in 
oss på de två sista punkterna i röd text senare i dag.

Det viktiga för dig att komma ihåg är att vi inte kan förutsäga vem som 
kommer att uppleva självmedvetande och vem som kommer att kämpa med 
utseende bekymmer bara genom att titta på dem. Adam längst bort med 
neurofibromatosis är en säker och framgångsrik man trots sitt ovanliga 
utseende. Kvinnan i den andra änden av skalan, med ett socialt definierat 
normalt utseende, är mycket självmedveten och orolig för sitt utseende. Det 
är därför det är viktigt att vi frågar patienter med utseendepåverkande 
förhållanden hur de klarar sig, som en del av rutinvården.
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Instruktör läs texten på bilden

42

Så hur identifierar vi patienter som kämpar? Se upp för saker de säger och 
saker de gör. För det första saker de säger under samråd och i samtal som 
kan göra dig misstänksam. Till exempel… 
Instruktör läs exempel på bilden

Se upp för tecken i deras beteende, de saker de gör. 
Instruktör läs texten på bilden
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Här är en påminnelse om hur "Åtgärder för att hålla sig säker men borta 
från värden?” Passar in i vår ACT-karta.

43

Låt oss nu fokusera på hur man inleder ett samtal med patienter om 
utseende. Vi vet från forskning att detta kan vara svårt och att det därför 
är användbart för vårdpersonal att ha ett par frågor redo.
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Några användbara frågor är… Instruktör läs texten på bilden

Här är en video som visar användningen av dessa frågor i handling.Instruktör 
spela video 
Har du några tankar eller frågor om den här videon? Instruktör Engagera 
gruppen till att hjälpa till med att svara om det behövs
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Vi har tillhandahållit några viktiga punkter för dig att komma ihåg när du 
pratar om utseende. Dessa finns också i din arbetsbok på sidan 4. 
Instruktör läs texten på bilden 

45

Denna uppgift är utformad för att hjälpa dig att öva att inleda en 
konversation om utseende. Vänligen gå in i grupper av 3. En kommer att 
vara patienten, en sjukvårdspersonal och en sjukvårdspersonalstränare, de 
hjälper den professionella när de fastnar. 
Om du är patienten kan du tänka på en personlig upplevelse av ett 
utseende-påverkande tillstånd eller dra på din upplevelse av en patient. 
Innan du börjar, berätta för vårdpersonalen vilket tillstånd eller evenemang 
du tänker på för att ge dem ett visst sammanhang. Var och en tar det i tur 
och ordning. 
Instruktör 
Om några praktikanter är oroliga för att göra ett rollspel, kan tränaren föreslå 
att de tar "coach" -rollen i första omgången. Under uppgiften, observera 
grupperna, notera allt de kämpar med och ge förslag genom att använda 
riktlinjer i tidigare bilder. Efter uppgiften, be varje grupp att frivilligt göra en 
observation om deras upplevelse. Dela allt du noterade när du observerade 
gruppövningen. Delta i klassen om feedback ger utmaningar som "men mina 
patienter säger alltid att de är OK när jag vet att de inte är det".
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Instruktör läs texten på bilden

Instruktör läs texten på bilden
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Vi kommer nu att börja använda ACT-kartan med två fallstudier.

Instruktör läs texten på bilden .Vänd dig till sida 5 i din arbetsbok där Johns 
fallstudie är skriven.

Vänd dig till sidan 6 i din arbetsbok. Vi kommer nu att titta på ACT-kartan 
för att hjälpa oss att arbeta med John för att identifiera hans svåra 
situation, de åtgärder som han vidtar för att hålla sig säker men borta från 
sina värderingar och krokar eller skäl för att hålla sig säker. Oroa dig inte 
om det känns svårt i detta skede, det här är första gången du har använt 
det här verktyget, vi kommer att arbeta tillsammans. Instruktör läs bilden i 
sin helhet och be sedan hela gruppen svara på varje fråga i tur och ordning. 
Svaren finns på nästa sida. Snabb grupp.
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Instruktör läs genom texten på bilden

48

Låt oss nu överväga Marias situation. Vänd dig till sida 5 i din arbetsbok för 
att se hennes exempel. Instruktör läs genom texten på bilden 

Vänligen separera i två grupper. Använd ACT-kartan på sidan 6 i din 
arbetsbok och identifiera först de svåra situationer som Mary upplever. Fyll 
sedan i avsnitt 2 genom att identifiera hur hon blir ansluten till svåra 
tankar och känslor förknippade med sitt utseende. Sedan de åtgärder hon 
vidtar för att hålla sig säker men borta från hennes värderingar. Diskutera 
detta som en grupp och jag kommer att besöka varje grupp för att erbjuda 
råd och vägledning. Oroa dig inte för avsnitt 4 än. Instruktör Besök grupper 
under aktivitet för att ge ytterligare vägledning och svara på frågor. Rita på 
innehållet på nästa sida.
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Tack för din uppmärksamhet hittills. Det är nu dags för en paus.

49

Vi har övervägt sätt som Mary och John agerar för att hålla sig säkra. Låt oss 
nu överväga andra sätt som patienter kan agera för att hålla sig säkra. Att 
märka detta beteende hos dina patienter kan hjälpa dig att identifiera de som 
har problem med utseendet. 
Instruktör läs genom texten på bilden

Instruktör läs genom texten på bilden 
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SESSION 3
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Välkommen tillbaka alla. Vi kommer nu att börja session 3.

51

Vi tittade på den här videon tidigare, men om det är okej för er hade jag 
velat visa den igen för att påminna oss om vad vi täcker i dagens utbildning. 
Det finns också ganska mycket innehåll i en så kort video, så att du kanske 
märker något du missade när du först tittade på den. Instruktör spelar video
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I den här sessionen kommer jag att visa att du kan använda ACT-principer 
för att hjälpa patienter som har problem med utseende. Först ska vi titta 
på att hjälpa patienter att förstå vad som händer för att orsaka svårigheter 
i deras liv. För att vägleda dig med detta hänvisar vi till 'ACT Map' som jag 
introducerade tidigare. Då kommer vi att titta på att hjälpa patienter 
genom att tillämpa de två användbara färdigheterna i ACT: Mindfulness och 
Valued Action. Vi kommer nu tillbaka till videon från en patient och hennes 
hälso-och sjukvårdspersonal, och du kommer sedan att tillämpa detta i 
gruppspel.

52

Instruktör spelar video
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Instruktör läs genom informationen på bilden.  
Efter 20 minuter inbjuder instruktören praktikanter till feedbackobservationer 
från träningen. Möjliga utmaningar och instruktörens svar kan inkludera: 
Utmaning: Patienter som säger att det är viktigare att hålla sig trygg från lidande 
än de kostnader de orsakar. 
Svar: Det är förståeligt att om patienter fokuserar på att hålla sig säkra och 
undvika eventuella lidande, kan det känna sig svårt att föreställa sig att göra 
saker som kan utgöra ett hot. Här kan du be patienterna att tänka på alla olika 
sätt som ett säkerhetsbeteende (t.ex. undvika att gå ut) påverkar deras liv 
negativt. Du kan fråga vad det gör för att: (a) deras förhållanden; (b) deras 
fysiska hälsa; och (c) deras fritidsintressen.

Nu kommer vi att gå vidare för att hjälpa patienter agera mot sina värden 
genom att använda de två användbara färdigheterna i ACT. Jag kommer att 
förklara de två grundläggande ACT-färdigheterna mer detaljerat och visa 
hur du kan använda dem med patienter. Vi kommer att hänvisa till fler 
träningsvideor med patienten, och du kommer att öva på färdigheterna 
själv så att du vet hur det är att göra dem ur patientens synvinkel och även 
så att du kan använda dem själv när som helst!
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Här är en påminnelse om var användbara färdigheter passar in i vår ACT-
karta. I alla svåra situationer kan patienter använda dem i Moment of 
Choice för att välja en åtgärd mot sina värden. Dessa användbara 
färdigheter hjälper patienter att "koppla av" från svåra tankar och känslor 
som annars kan "koppla" patienter till att göra åtgärder som är borta från 
deras värderingar.

Instruktör läs informationen på bilden
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Instruktör läs informationen på bilden

Nu kommer vi att göra en snabb övning för att utforska den första delen av 
mindfulness: uppmärksamma med avsikt. 
Parvis, turas om att berätta för din partner om två saker du gör utan att 
ägna någon uppmärksamhet åt vad du gör eller "auto-pilot". Vanliga 
exempel är att köra till jobbet eller hushållssysslor som tvätt. Berätta 
sedan för din partner två saker du gör med mer uppmärksamhet på vad du 
gör. Till exempel att spela ett instrument eller rita en bild. Diskutera sedan 
vad som känns annorlunda om dessa olika uppmärksamhetssätt och 
eventuella positiva eller negativa konsekvenser. 
Instruktör: Om praktikanter kämpar för att tänka på svar, ge fler exempel. 
Aktiviteter som görs i "Auto-pilot" kan inkludera matlagning av middag, att ta en 
drink och äta lunch snabbt. Aktiviteter som utförs med ökad medvetenhet kan 
inkludera att utföra en medicinsk procedur och spela sport.
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Instruktör läs informationen på bilden

Instruktör läs informationen på bilden

Instruktör läs informationen på bilden
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Instruktör läs informationen på bilden. Efter du har läst infon: 
Ficklampan visar en bred ljusstråle. Detta är som vår uppmärksamhet när vi 
är mer öppna och medvetna om vad som händer, både i våra sinnen och 
kroppar och runt omkring oss. Det gör att vi kan se mer än när ljusstrålen är 
smal. Vilken ficklampa inställning skulle du hellre ha om du gick runt i 
mörkret ?! 
 

Instruktör läs informationen på bilden.
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Instruktör läs informationen på bilden.

Vi kommer nu tillbaka till videon från vårdpersonalen och patienten, där 
vårdpersonalen introducerar en enkel mindfulness teknik.
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Vi kommer nu att öva den medvetna andningen själv. Detta hjälper dig att 
förstå hur det är från patientens synvinkel, och du kan också använda den 
här tekniken när som helst! 
Till att börja med, vänligen lägg åt alla pennor, papper, bärbara datorer 
eller telefoner ... [5 sekunders gap]… .Sitt upp med ryggen rakt, benen inte 
korsade och fötterna på golvet ... [10 sekunders gap] ... Placera händerna på 
benen ... [5 sekunders gap] ... När du känner dig redo kan du börja öppna 
händerna helt i andetaget och stänga dem i utandningen. Som om det är 
dina lungor eller blommor öppnar och stängs. Rörelserna för dina händer 
som öppnas och stängs bör följa din naturliga rytm i ditt andetag, snarare 
än ditt andetag efter rörelsen av dina händer. Eftersom vi inte försöker 
förändra vad som händer, vi är bara uppmärksamma över vår verkliga 
upplevelse på ett nyfiket och snällt sätt. Stäng ögonen om det känns OK ... 
Och fortsätt att öppna och stänga händerna i rytm med andetaget ... [30 
sekunders gap] ... När du gör detta, märker du känslorna i dina händer. Det 
kan finnas ljusupplevelser, eller mer intensiva sensationer ... [5 sekunder 
gap] ... Vissa upplevelser kan känna trevliga, andra kan känna obehagliga. 
Du kanske märker en önskan att bli av med alla obehagliga upplevelser. 
Detta är helt normalt. Se bara om du kan vara öppen, nyfiken på dessa 
sensationer. Som om du tittar på det med en bred, mjuk ljusstråle från din 
ficklampa av uppmärksamhet ... [30 sekunders gap] ... När ditt sinne undrar 
att tänka på andra saker, oroa dig för framtiden eller återuppleva saker 
från det förflutna , kom ihåg att det här är helt normalt, och bara 
återvända försiktigt till känslorna i dina händer ... [30 sekunders gap] ... Nu 
breddar du uppmärksamheten på känslor över hela kroppen, som om hela 
kroppen andades in och andas ut ... [20 sekunder gap] ... Nu utvidgar du din 
uppmärksamhet ytterligare för att inkludera alla ljud du hör, som om du var 
en mikrofon som bara tar emot ljud utan att avvisa någonting ... [10 
sekunder gap] ... Nu, om dina ögon är stängda, öppna långsamt ögonen och 
returnera din uppmärksamhet på allt omkring dig. 
Det här skriptet finns på sidan 9 i din arbetsbok, så att du kan använda det 
med patienter.

59
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Nu kommer vi tillbaka till videon för att höra vad patienten tyckte om den 
uppmärksamma andningsövningen. Hennes feedback kanske inte liknar din 
upplevelse.

60

Instruktör läser från bilden. Spendera upp till 5 minuter på att diskutera 
praktikantens upplevelser. Betona att denna typ av träning är mycket ny för 
många människor, och det kan ta lite övningar att vänja sig vid den. För många 
människor är det första steget i att utveckla en mindfulness 'muskel' att bli 
medveten om hur mycket sinnet vandrar, även när vi försöker fokusera på 
andetaget. Och det här är ok; i själva verket växer "muskeln" varje gång du 
märker att sinnet vandrar och försiktigt drar fokuset tillbaka till din andning.
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Instruktör läs informationen på bilden.

61

Tack alla för er ansträngning. Vi kommer nu att få sista pausen innan vi 
återvänder till den fjärde och sista sessionen, där vi kommer att titta på 
fler sätt att tillämpa användbara kunskaper.
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Välkomna tillbaka

Instruktör läs informationen på bilden.

63

Instruktör läs informationen på bilden.
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Nu kommer vi att se ett exempel på en tanke de-fusion övning, tillbaka till 
videon. 
Instruktioner för den här övningen finns på sida 10 i din arbetsbok, så att du 
också kan använda den tillsammans med patienter.

Instruktör läs informationen på bilden.
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Instruktör läs informationen på bilden.

Instruktör läs informationen på bilden.
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Instruktör läser titeln och texten i den blåa rutan.

Vi kommer nu att fokusera på det andra sättet som patienter kan använda 
värden: i att planera hur de ska agera.



Reference number: 2018-1-EL01-KA202-047907 
This publication [communication] reflects the 
views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use, which 
may be made of the information contained 
therein. 

67

Nu kommer vi att se i videon hur du kan hjälpa patienter att sätta ett 
enkelt mål. Detta enkla mål kommer att vara det första steget mot fler 
långsiktiga mål som rör dem mot sina värderingar.

Instruktör läs informationen på bilden.
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Instruktör läs informationen på bilden.

Instruktör läs informationen på bilden. sedan: Dessa övningar ges också i 
patientutdelningar i slutet av din arbetsbok, så att du kan ge varje 
arbetsblad till patienter. Tanke de-fusion övningen är anpassad för att ge 
instruktioner till patienten.
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Instruktör läs informationen på bilden.
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Jag kommer inte att behandla detta i detalj nu, men du har i din arbetsbok 
(sid. 19-29) vägledning som du kan ge till patienter, för att hjälpa dem att 
hantera negativa reaktioner från andra människor. Det finns praktiska saker 
som patienter kan göra för att förbereda sig för dessa möten och känna sig 
mer säkra på att hantera dem. Till exempel kan patienter tänka på 
assertiva svar på oförskämda frågor och sedan praktisera det i verkliga 
livet.
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Tack alla för ert deltagande i dagens utbildning. Jag hoppas att ni har hittat 
det användbart. Detta är er sista uppgift för idag. Snälla kan ni slutföra 
quizen om ACT Now. 
Instruktör ge ut post ACT Now quiz (sidorna 75-76 i manualen)

Instruktör läs informationen på bilden.
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ACT NOW QUIZ (PRE-KAP)

Fyll i följande frågor på en skala från 1 till 10 (1 = inte alls säker och 10 = väldigt 
säker) FÖRE och EFTER kursen: 

1. Jag förstår om man är olycklig med sitt utseende att det kan ha en negativ påverkan 
    på sin livskvalité. 

1 2                   3                   4              5             6           7         
8        9   10 

2. Jag kan ge exempel på de vanliga utmaningarna med att leva med en synlig skillnad. 

1 2                  3                4              5             6           7         8        9   
10 

3. Jag kan identifiera tecken på att mina patienter har oro för deras utseende. 
  
1 2                  3                4              5             6           7         8        9   
10 

4. Jag känner mig kapabel att inleda en konversation om utseende med mina patienter. 
   
1 2                  3                4              5             6           7         8        9    
10 

5.Jag kan beskriva för andra hur man ska vara en bra lyssnare när man kommunicerar med 
    patienter 

1 2                 3                4              5             6           7         8        9    
10 

6. Om mina patienter pratar om problem med utseende, vet jag vad jag ska säga till dem. 

1 2                 3                4              5             6           7         8       9    
10 

7. Jag kan förklara varför utseende inte är en bra förutsägare för psykosocial anpassning. 

1 2                 3                4              5             6           7         8        9     
10 

8. Om mina patienter pratar om problem med utseende kan jag lära dem praktiska  
    tekniker för att hjälpa dem att hantera sina problem. 
1 2                 3                   4              5             6           7         
8        9     10
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ACT NOW QUIZ (PRE-KAP)

9. Jag kan förklara hur den typ av uppmärksamhet som patienter uppmärksammar på 
    saker och människor runt omkring dem påverkar deras livskvalitet. 

1 2                  3                4              5             6           7         8       9    
10 

10. Jag kan hjälpa mina patienter att sätta mål för att hjälpa dem att uppnå det som 
är viktigt för dem. 
   
1 2                 3                4              5             6           7         8       9    
10 

Svara på nästa frågor på en skala från 1 till 7 (där 1 = Definitivt inte sant och 7 = 
Definitivt sant) 

11.Jag tror att patientens tankar och känslor om deras utseende måste förbättras 
innan de kan ta viktiga steg i sina liv. 
 1 2 3 4 5 6 7 

12. Jag tror att patienter kommer att ha bättre kontroll över sina liv om de kan ändra 
sina negativa tankar om deras utseende. 
 1 2 3 4 5 6 7 

13. Jag tror att patienter måste ändra sitt utseende för att kontrollera deras liv. 
 1 2 3 4 5 6 7 

14. Jag tror att om patienter vet vad som är viktigt för dem i livet kan de fortfarande 
uppnå mål utan att behöva ändra sina tankar om sitt utseende. 
 1 2 3 4 5 6 7 

15. Jag tror att det är mer användbart för patienter att försöka ändra sina tankar och 
känslor om sitt utseende än att bara märka och acceptera deras närvaro. 
 1 2 3 4 5 6 7 

16. Jag tror att vad patienter tycker om sitt utseende är viktigare än hur mycket de 
fastnar i sina tankar. 

 1 2 3 4 5 6 7
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ACT NOW QUIZ (POST-KAP)

Fyll i följande frågor på en skala från 1 till 10 (1 = inte alls säker och 10 = väldigt 
säker) FÖRE och EFTER kursen: 

1. Jag förstår hur att vara olycklig med ens utseende kan ha en negativ inverkan på ens 
livskvalitet. 

1 2              3                4              5             6           7         8        9   10 

2. Jag kan ge exempel på de vanliga utmaningarna med att leva med en synlig skillnad. 

1 2              3                4              5             6           7         8        9   10 

3. Jag kan identifiera tecken på att mina patienter har oro för deras utseende. 
  
1 2              3                4              5             6           7         8        9   10 

4. Jag känner mig kapabel att kunna starta en konversation om utseende med mina 
patienter. 

1 2              3                4              5             6           7         8        9    10 

5.Jag kan beskriva för andra hur man ska vara en bra lyssnare när jag kommunicerar med 
patienter. 

1 2              3                4              5             6           7         8        9    10 

6. Om mina patienter pratar om problem med utseende, vet jag vad jag ska säga till 
dem. 

1 2              3                4              5             6           7         8       9    10 

7. Jag kan förklara varför utseende inte är en bra förutsägare för psykosocial anpassning 

1 2              3                4              5             6           7         8        9     10 

8. Om mina patienter pratar om problem med utseende kan jag lära dem praktiska  
    tekniker för att hjälpa dem att hantera sina problem. 
1 2              3                4              5             6           7         8        9     10
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ACT NOW QUIZ (POST-KAP)

9. Jag kan förklara hur den typ av uppmärksamhet som patienter uppmärksammar på 
    saker och människor runt omkring dem påverkar deras livskvalitet. 

1 2                  3                4              5             6           7         8       9    
10 

10. Jag kan hjälpa mina patienter att sätta mål för att hjälpa dem att uppnå det som 
är viktigt för dem. 
   
1 2                 3                4              5             6           7         8       9    
10 

Svara på nästa frågor på en skala från 1 till 7 (där 1 = Definitivt inte sant och 7 = 
Definitivt sant) 

11.Jag tror att patientens tankar och känslor om deras utseende måste förbättras 
innan de kan ta viktiga steg i sina liv. 
 1 2 3 4 5 6 7 

12. Jag tror att patienter kommer att ha bättre kontroll över sina liv om de kan ändra 
sina negativa tankar om deras utseende. 
 1 2 3 4 5 6 7 

13. Jag tror att patienter måste ändra sitt utseende för att kontrollera deras liv. 
 1 2 3 4 5 6 7 

14. Jag tror att om patienter vet vad som är viktigt för dem i livet kan de fortfarande 
uppnå mål utan att behöva ändra sina tankar om sitt utseende. 
 1 2 3 4 5 6 7 

15. Jag tror att det är mer användbart för patienter att försöka ändra sina tankar och 
känslor om sitt utseende än att bara märka och acceptera deras närvaro. 
 1 2 3 4 5 6 7 

16. Jag tror att vad patienter tycker om sitt utseende är viktigare än hur mycket de 
fastnar i sina tankar. 

 1 2 3 4 5 6 7
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THE CHOICE POINT VIDEO AV DR RUSS HARRIS – SCRIPT

Hela dagen gör människor saker, även om det bara är att vi sover så gör vi alltid 
saker. Vi kan klassificera vad människor gör i två stora grupper av beteenden. 

• Mot rörelser: saker som överensstämmer med våra värderingar, bete sig som den 
typ av person vi vill vara, agera effektivt, göra saker som hjälper till att göra 
saker bättre 

• Bortflyttningar: att röra sig från våra värderingar, bete sig till skillnad från den 
person vi vill vara, agera ineffektivt, göra saker som inte förbättrar livet eller gör 
det värre 

Det vi strävar efter att göra på den här kursen är att ge dig mycket mer val, så att 
du kan välja att göra mer mot drag. Ju mer du väljer mot rörelser, desto rikare, 
fullständigare och mer meningsfullt kommer ditt liv sannolikt att bli, desto 
effektivare blir du på att skapa den typ av liv du vill och uppnå de mål du vill 
uppnå. 

I en utmanande situation dyker upp svåra tankar och känslor. När vi blir kopplade av 
dessa svåra tankar och känslor tenderar vi att börja göra bortflyttningar. Svåra 
tankar och känslor kan inkludera depression, ångest, stress, smärta, lidande, rädsla, 
ilska, skuld, tankar om att inte vara tillräckligt bra, om att misslyckas eller sabba 
det, en hel rad svåra tankar, minnen, uppmaningar, upplevelser och känslor. 

När vi blir kopplade av svåra tankar och känslor dras vi vanligtvis bort från våra 
värderingar och börjar agera ineffektivt. 

På den här kursen vill vi ge dig mycket mer val, så att när du befinner dig i de 
utmanande situationerna, oavsett om det är förhållande, hälsa, ekonomi eller 
arbetsfrågor, oavsett vilka utmaningar det är när dessa svåra tankar och känslor 
dyker upp, vi vill du för att kunna ta bort dig själv från dem och göra ett klokt val. 
En som du bestämmer är klok. Vi vill att du ska ha friheten att välja mot rörelser, 
om det är det du vill göra. För att göra det kommer jag att presentera dig för några 
hjälpare som hjälper dig att lossa från de svåra tankarna och känslorna. Dessa 
hjälpare ingår i två kategorier. 

• Värden, vi kommer att klargöra vad de är, och hur man använder dem för att 
sätta mål och skapa handlingsplaner och vägleda vad du gör när du går framåt 
inför dessa utmaningar och svårigheter 

• Mindfulness färdigheter som hjälper dig att lossa från svåra tankar och känslor 
och återfokusera din uppmärksamhet på det som är viktigt, så att du kan 
engagera dig fullt ut i ditt liv, leva i nuet och få ut det mesta av detta ögonblick i 
ditt liv som det är rätt här och just nu

77



Reference number: 2018-1-EL01-KA202-047907 
This publication [communication] reflects the 
views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use, which 
may be made of the information contained 
therein. 

EVOLUTION OF THE HUMAN MIND VIDEO AV DR RUSS HARRIS – SCRIPT

Det mänskliga sinnet har utvecklats till att tänka på ett sådant sätt att det 
naturligtvis skapar psykologiskt lidande. 

Du ser tillbaka i stenåldern, för 200 000 tusen år sedan, livet var ganska farligt för 
våra grottmanförfäder. 

Så om en grottman eller grottkvinna ville överleva, 

deras sinnen måste ständigt leta efter saker som kan skadas eller skada dem. 

Om den grottpersonens sinne inte var bra på att förutsäga, upptäcka eller undvika 
fara. 

Vad hände med henne? 

Standardinställningen för grottmännens sinne var säkerheten först ... och vi i den 
moderna världen har ärvt detta. 

Våra moderna sinnen varnar oss ständigt för saker som kan skada oss. 

Grottmanens sinne säger, "Se upp, det kan finnas en björn i grottan, du kan ätas!" 

"Se upp att skuggan i horisonten kan vara fienden från en annan klan, du kan bli 
spydd!" 

Vårt moderna sinne gör då oroande, förutsäger det värre och undviker allt som 
skrämmer dig - ångest i alla dess olika former. 

Tillbaka i grottmännens dagar, om du överlever ett möte med en björn eller en varg, 
är det bra att spela upp den igen. 

Det är användbart för ditt sinne att gå över händelserna och komma ihåg vad du 
gjorde för att överleva, så att du är bättre förberedd för nästa gång. 

Men i vår moderna värld går vi om och om igen smärtsamma minnen, stannar om 
dem, lindrar dem, även om det inte finns något nyttigt att lära sig, eller lektionen 
har lärt sig väl och verkligen lärt oss för länge sedan. 

I stenåldern som en grottman eller grottakvinna måste du passa in i gruppen. 

Om du är ensam, kommer du snart att dö. 

Så ditt sinne jämför dig med andra i gruppen. 

Passar jag in? Bidrar jag tillräckligt? 

Följer jag reglerna? Gör jag någonting som kan få mig att slängas ur gruppen? 

I det moderna livet jämför vi oss alltid med andra. 

Men problemet är att vi inte längre är i en liten grupp. 

Våra grupper är enorma idag och vi tar med oss enheter som ständigt matar 

oss bilder och berättelser om människor över hela planeten. Denna ständiga 
jämförelse ... ökar vår rädsla för att dömas.

78



Reference number: 2018-1-EL01-KA202-047907 
This publication [communication] reflects the 
views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use, which 
may be made of the information contained 
therein. 

PRAKTIKANTERS 
ARBETSBOK

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 utseendepåverkande 
tillstånd. 

2. Använd kommunikationsfärdigheter och ACT-kartan för att 
vägleda dig när du diskuterar utseendeproblem 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 medvetna andnings- och 
tankeöverföringsövningar 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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Session 1 • Introducerar the ACT Now tränings projekt. 
• Quiz 
• Kommunikation med patienter 
• Patienters psycho-sociala svårigheter angående 

utseende. 
• Introducerar the ACT approach. 

Paus

Session 2 • Ta itu med myter om utseende. 
• Identifiera patienter som är nödställda. 
• Ha en konversation med patienter angående 

utseende. 
• Saker att tänka på när man stödjer patienter. 

Lunch 

Session 3 • Användning av ‘ACT Map’ med patienter. 
• Tillämpa ACTs användbara färdigheter på patienter: 

Mindful Breathing.

Paus 

Session 4 • Tillämpa ACT: s användbara färdigheter på patienter: 
Tanke de-fusion. 

• Tillämpa ACTs användbara färdigheter på patienter: 
Värderad handling. 

• Resurser för att hjälpa dig och dina patienter 

Feedback Quiz och nästa steg 
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VÄRDEN: VETA VAD SOM ÄR VIKTIGT FÖR DIG

För att klargöra vad som är viktigt för dig kan det hjälpa dig att först välja ett 
livsområde att arbeta med. 
Inom varje livsområde ges en lista med föreslagna värden. Du kan också lägga till 
dina egna. 
Cirka upp till 3 värden (eller lägg till ditt eget) i varje livsområde som återspeglar: 

1.Hur du vill agera i ditt liv (t.ex. "Jag skulle vilja agera med mod"). 
2. Vad ger ditt livs syfte.
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Livsområde: Relationer 
(t. ex.: partner, barn, föräldrar, vänner 
och familj)

Livsområde: Arbete / Utbildning 
(t. ex.: betalt arbete, studier, volontär 
arbete) 

  
Förslag på Relation Värden:

  
Förslag på Arbete / Utbildning Värden:

    Rolig och humör 

    Genuin 

    Tacksam 

    Kreativ 

    Kärlek 

    Vishet

Intim 

Respekt 

Ansvar 

Lojalitet 

Mod 

Medkänsla

      Lära 

      Vishet 

      Mod 

      Uthållighet 

      Kreativ 

      Ambition

Hjälpsam 

Lojalitet 

Självdisciplin 

Skicklig 

Äventyr 

Öppenhet

Dina egna idéer för relations värden: 

________________       _______________

Dina egna idéer för Arbete / Utbildning 

Värden: 

_________________      _______________

Livsområde: Fritid 
(t. ex.: vila och ta det lugnt, hobbyn, 
sport, underhållning)

Livsområde: Hälsa 
(t. ex.: fysisk, psykisk, emotionell, 
spirituell hälsa och välbefinnande)

  
Förslag på Fritid Värden:

  
Förslag på Hälsa Värden:

   Rolig och humör 

   Äventyr 

   Mod 

   Skicklig 

   Lära 

   Kreativ

Spirituell 

Uthållighet 

Hjälpsam 

Vishet 

Öppenhet 

Ambition

Vishet 

Egenvård 

Mod 

Humör 

Tacksam 

Uthållighet

Spirituell 

Självdisciplin 

Lära 

Öppenhet 

Ambition 

Medkänsla

Dina egna idéer för Fritid Värden: 

________________       _______________

Dina egna idéer för Hälsa Värden 

_______________       

__________________



Reference number: 2018-1-EL01-KA202-047907 
This publication [communication] reflects the 
views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use, which 
may be made of the information contained 
therein. 

HUR MAN PRATAR OM UTSEENDE MED EN PATIENT

Att Ta Upp Ämnet 
Försök att ställa en av följande frågor: 
❖ "Hur mår du om (förändringarna i) ditt utseende?" 

❖ ”Ibland kan [patientens tillstånd] 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 bra. Hur känner du för det? Har 
du haft några frågor från andra människor? ” 

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

❖ ”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? ” 

Att ha en konversation:
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Följande är förslag, du kan också använda ett exempel baserat på din erfarenhet 
med dina patienter eller använda dessa idéer för att göra din egen historia: 

• Exempel 1: Du är en manlig patient med psoriasis (ett skalande hudtillstånd) i 
magen och ryggen. Tillståndet är inte uppenbart när du bär kläder. 

• Exempel 2: Du är en ung person som är född med en klyvläpp och gom som väntar 
på ortodontisk kirurgi (för att korrigera tändernas position). 

• Exempel 3: Du är en kvinnlig patient som har fått en mastektomi 
(bröstborttagning) efter diagnosen cancer. 

• Exempel 4: Du är en ung manlig patient som har alopecia (håravfall). 

• Exempel 5: Du är en kvinnlig patient som har genomgått en ansiktsoperation för 
cancer i käken. Detta har lämnat ett stort ärr och en ovanlig formad käke och 
mun. Ditt leende är nu snett.
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PATIENTEXEMPEL - STARTA EN KONVERSATION MED EN PATIENT
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FALLSTUDIER

John 
• 25 år gammal 
• Född med en klyftande läpp och gom som har reparerats. 
• Deltar på tandvård. 
• Arbetar som administrativ assistent på ett litet tryckningskontor, vilket han tycker 

är mycket tråkigt, men han känner sig trygg eftersom han vet 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 på ett dejt. Han hatar att känna sig orolig kring 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. 

Mary 
• 50 år gammal.  
• För sex månader sedan genomgick hjärtoperation för livshotande tillstånd. 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 simning 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 "ofeminin". Hon har alltid tagit stor 
omsorg om sitt utseende och jämför sig ofta nu ofördelaktigt med andra kvinnor i 
samma ålder som hon passerar på gatan. Sedan den ena upplevelsen har hon inte 
simmat med sin barnbarn igen, eftersom hon hatade att 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, som hon inte klarar av. 

• 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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ACT MAP – FÖR JOHN & MARYS EXEMPEL

3. Åtgärder för att hålla sig säker men 

borta från värden. 
………………………………...........
... 
………………………………...........
... 
………………………………….........
.. 
………………………………….........
.. 
…………………………………………... 

2. Att bli fast i svåra tankar och 
känslor. 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

VAL AV MOMENT

1. Svåra Situationer 

………………………………………
. 
………………………………………
.
………………………………………
. 
………………………………………
. 

5 Åtgärder till värden. 
………………………………....
... 
………………………………....
... 
…………………………………..
.. 
…………………………………..
.. 
……………………………………
. 
……………………………………
. 4 Hjälpsamma 

egenskaper 
Mindfulness & 
valued action
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Följande är förslag, du kan också använda ett exempel baserat på din erfarenhet 
med dina patienter eller använda dessa idéer för att göra din egen historia: 

• Exempel 1: Du är en manlig patient med psoriasis (ett skalande hudtillstånd) i 
magen och ryggen. Tillståndet är inte uppenbart för andra när du bär kläder. Svår 
situation: att låta andra se ditt skin. Blir fast i tanken: du känner dig smutsig, 
generad, du fastnar i att tänka att din hud känns och ser äcklig ut och andra 
människor tror att ditt tillstånd är smittsamt (fångar). Åtgärder till att hålla sig 
säker: Du tar inte bort din topp framför någon, inklusive din partner. Värden: 
Intimitet, kärlek, mod, kul och humör. 

• Exempel 2: Du är en ung person som är född med en klyvläpp och gom som väntar 
på ortodontisk kirurgi (för att korrigera tändernas position). Svår situation: Se dig 
själv i spegeln, skapa nya vänskap. Blir fast i tanken: du är övertygad om att din 
mun är ful och ditt tal oklart, du ständigt jämför ditt utseende med andra i din 
ålder, du tror att ingen vill ha dig som vän och definitivt inte som pojk/flickvän. 
När du känner dig orolig över det motsatta könet lämnar du situationen. Åtgärder 
till att hålla sig säker: undvika sociala situationer som fester och shoppingturer, 
vägrar att gå med i skolklubbar, du lägger inte upp handen i klassen (om du gör 
det kanske folk märker dig), du täcker munnen när du pratar och äter, du har 
aldrig tagit ditt foto. Värden: Lära, kreativitet, ambition, lojalitet, humör. 

• Exempel 3: Du är en kvinnlig patient som har fått en mastektomi 
(bröstborttagning) efter en diagnos av cancer, nu har du ett protesbröst. Svår 
situation: handla efter kläder eftersom detta kräver både att titta i spegeln och 
hantera din protes. Blir fast i tanken: Du fastnar i tankar om att du inte längre är 
feminin eller sexuellt attraktiv. Du är desperat efter att undvika att bli olovlig 
eller skadad, vilket är stark rädsla. Åtgärder till att hålla sig säker: ha på sig 
stora gamla kläder som döljer din form. Undvika sociala evenemang med familj 
och vänner som kan leda till att du avslöjar din mastektomi, t.ex. en 
strandsemester med familjen. Värden: egenvård, spirituell, kreativitet, äventyr. 

• Exempel 4: Du är en ung ensam manlig patient som har alopecia (håravfall). Svår 
situation: Att berätta om det för andra. Blir fast i tanken: Du fastnar i tankar om 
att du verkar gammal och oattraktiv och tänker att din kropp är skadad. Detta gör 
att du känner dig generad och självmedveten, och du är desperat att bli av med 
dessa känslor. Åtgärder till att hålla sig säker: du bär en hatt hela tiden även om 
det är varmt, du undviker romantiska relationer. Värden: kärlek, egenvård, 
humör, ambition. 

• Exempel 5: Du är en kvinnlig patient som har genomgått en ansiktsoperation för 
cancer i käken. Detta har lämnat ett stort ärr och en ovanlig formad käke och 
mun. Ditt leende är nu snett. Du har en stor familj. Svår situation:  Äta ute med 
vänner och familj eftersom du ibland dreglar när du äter och kämpar med att 
tugga. Blir fast i tanken: Du tror starkt på dina tankar om att du kommer att 
uppröra andra människor och lägga dem från maten, du tycker att ditt ansikte är 
fult och får människor att stirra. Du är desperat efter att undvika förlägenhet från 
andra som stirrar. Åtgärder till att hålla sig säker: undvika sociala aktiviteter 
med vänner och familj, dölja nedre ansiktet med kläder och genom att hålla 
huvudet ner och åt sidan. Värden: ansvar, medkänsla, lojalitet, mod.
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ACT MAP – FÖR ANVÄNDNING MED PATIENTER

Åtgärder för att hålla sig säker men borta 

från dina värden. 
När du har fastnat i de tankar och känslor 
du beskrev, vad tycker du att du gör 
annorlunda jämfört med de tider då du 
inte har kommit in på dem? 

………………………………...........
... 
………………………………...........
... 
………………………………….........
.. 
………………………………….........
.. 
…………………………………………... 

Att bli fast i svåra tankar och 
känslor 
1. Vilka svåra tankar och 

känslor märker du? (om 
utseende, eller hur andra 
människor uppfattar dig). 

2. Hur mycket tror du på 
dessa tankar? 

3. Hur mycket vill du undvika 
eller bli av med dessa 
tankar och känslor? 

………………………………
… 
………………………………
… 
………………………………
… 
………………………………
… 
………………………………
… 

VAL AV MOMENT

Svår Situation 
1. Vad händer i ditt liv just nu som är 

svårt? 
2. Vilka situationer tycker du är svåra 

som relaterar till ditt utseende? 

…………………………………………. 
……………………………………….
…………………………………………
…. 
…………………………………………. 

4 Hjälpsamma 
Egenskaper 
Mindfulness & 
valued action
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Kostnaden av dessa åtgärder 
Finns det några kostnader för dessa 
åtgärder för dig eller någon du bryr 
dig om? 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Åtgärder mot värden. 
1. Vilka aktiviteter skulle du vilja 

göra mer om du kunde? 
2. Vad är viktigt för dig i livet som 

du inte har anslutit dig till 
nyligen? 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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MINDFULNESS ANDNINGS ÖVNING

Till att börja med, vänligen lägg åt alla pennor, papper, bärbara datorer eller 
telefoner ... [5 sekunder gap] …. 

Sitt upp med ryggen rakt, benen inte korsade och fötterna på golvet ... [10 sekunder 
gap] ... 

Placera händerna på benen ... [5 sekunders gap] ... 

När du känner dig redo kan du börja öppna händerna helt in i andetaget och stänga 
dem i utandningen. Som om det är dina lungor eller blommor öppnar och stängs. 
Rörelserna för dina händer som öppnas och stängs bör följa din naturliga rytm i ditt 
andetag, snarare än ditt andetag efter rörelsen av dina händer. Eftersom vi inte 
försöker förändra vad som händer, är vi bara uppmärksamma vår verkliga 
upplevelse på ett nyfiket och snällt sätt. Stäng ögonen om det känns OK ... Och 
fortsätter att öppna och stänga händerna i rytm med andetaget ... [30 sekunders 
gap] ... 

När du gör detta, lägg märke till känslorna i dina händer. Det kan finnas 
ljusupplevelser, eller mer intensiva sensationer ... [5 sekunders gap] ... 

Vissa upplevelser kan kännas trevliga, andra känner obehagliga. Du kanske märker 
en önskan att bli av med alla obehagliga upplevelser. Detta är helt normalt. Se bara 
om du kan vara öppen, nyfiken på dessa sensationer. Som om du tittar på det med 
en bred, mjuk ljusstråle från din fackla av uppmärksamhet ... [30 sekunder gap] ... 

När ditt sinne vandrar för att tänka på andra saker, oroa dig för framtiden eller 
återuppliva saker från det förflutna, kom ihåg att detta är helt normalt och bara 
återvända försiktigt till upplevelserna i dina händer ... [30 sekunders gap] ... 

Utvidga nu din uppmärksamhet till sensationer över hela kroppen, som om hela 
kroppen andades in och andas ut ... [20 sekunders gap] ... 

Vidgör nu din uppmärksamhet ytterligare för att inkludera alla ljud du hör, som om 
du var en mikrofon som bara tar emot ljud utan att avvisa någonting ... [10 
sekunders gap] ... 

Om dina ögon är stängda öppnar du långsamt ögonen och återför din 
uppmärksamhet till allt omkring dig.
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THOUGHT DE-FUSION ÖVNING
1. Fråga patienten om de skulle vara intresserade av att prova en teknik som kan ge 

deras svåra tankar om utseende mindre inflytande över sina handlingar. Detta är en 
teknik som de kan använda i alla situationer. Och förklara att de kan sluta när som 
helst om de inte vill fortsätta av någon anledning. 

2. [Om patienten går med på att prova tekniken, ge patienten en papper och penna]. Be 
patienten att rita en horisontell linje mitt på sidan. Be dem sedan försöka få fram en 
tanke de har om deras utseende som de har lagt märke till nyligen. Det kan vara bäst 
att inte välja en tanke som är mycket oroande och istället välja en tanke som är 
ungefär 5 av 10 för hur oroande den är. Be patienten att skriva ner tanken på linjen. 

3. Be nu patienten att hålla papperet nära ansiktet och läsa tanken som om det var ett 
faktum. [vänta 5 sekunder]. Fråga patienten hur det får dem att känna, i sinnet och i 
kroppen? 

4. [Bekräfta patientens känslor] Fortsätter att hålla papperet där det är, be patienten att 
föreställa sig att de människor och aktiviteter de bryr sig om är direkt framför dem, 
ungefär en meter framåt. Fråga om de kan se dessa saker, med tanken så nära 
ansiktet. 

5. Förklara hur de är så nära deras oroande tankar också kommer i vägen för de saker de 
bryr sig om. 

6. Förklara för patienten att ett mycket förståeligt sätt att försöka hantera de oroande 
tankarna är att försöka driva bort dem. För att visa hur detta är, be dem att skjuta ut 
papperet framför dem, med armarna utsträckta rakt. [vänta 5-10 sekunder]. Fråga 
patienten hur deras armar känner sig, och om de kan se de saker de bryr sig om direkt 
framför dem (en meter framåt)? 

7. Be nu patienten att vila armarna och placera papperet på knäet (eller bordet). För 
nästa steg i övningen, be dem att skriva orden framför sin tanke: ”Jag märker tanken 
att”. Du kan också be dem att rita en pratbubbla runt frasen. Be dem ta några 
sekunder att läsa den och lägg märke till hur det får dem att känna sig i kroppen och 
själen [vänta 5-10 sekunder]. Fråga om det finns någon skillnad i hur det känns nu 
jämfört med tidigare, och hur lätt är det att se de människor och aktiviteter som de 
bryr sig om nu. 

8. Förklara att denna övning visar oss ibland bara genom att påminna oss själva om att 
det här är tankar, och inte nödvändigtvis fakta, det ger oss ett sunt psykologiskt 
avstånd från tankarna. Och detta gör att vi också kan använda mindre energi för att 
försöka driva bort de oroande tankarna. 

9. Förklara för patienten att de i alla situationer, när de märker en oroande tanke, bara 
kan säga i sitt sinne "Jag har tanken att ..." 

För patienter med lässvårigheter 

• Du kan be patienten att säga tanken högt, snarare än att skriva den på papperet. 

• Du kan fortfarande använda papperet och be dem föreställa sig att deras tankar finns på 
papperet. På detta sätt kan du fortfarande fråga dem om de kan se saker de bryr sig om 
framför dem och att hålla sina armar utsträckta.
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STÄLLA IN ETT VÄRDEBASERAT MÅL
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Livsområde:  __________________________ 
 

  
Värde(n):   ____________   _____________ 
 

  
Lång siktig mål: 
(en sak du verkligen skulle vilja göra för att ta dig mot ditt värde (n) i detta livsområde) 
  
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  
Kortsiktigt mål: 
(något du kan göra inom en vecka som tar dig närmare ditt långsiktiga mål) 
  
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  
Hur viktig är det kortsiktiga målet för dig?  
   

  

(om under 7, kanske välj ett annat mål som är 7 eller mer - så det är något värt att göra!)
  
Hur villig är du att uppfylla det kortsiktiga målet? 

  
(om under 7, kanske välj ett annat mål som är 7 eller mer - så det är något värt att göra!) 

Om några svåra tankar eller känslor dyker upp när du uppfyller ditt kortsiktiga mål, hur ska 
du hantera dessa? (t ex medveten andning; tankedefusion; föra värderingar i åtanke). 

__________________________________________________________________________ 

  
När exakt ska du göra det kortsiktiga målet?    ______________________________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inte alls viktigt Lagom viktigt Väldigt viktigt
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SAMMANFATTNING AV HUR MAN TILLÄMPAR ANVÄNDBARA FÄRDIGHETER PÅ PATIENTER
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ACT MAP – FÖR ANVÄNDNING MED PATIENTER

Åtgärder för att hålla sig säker men borta 

från dina värden. 
När du har fastnat i de tankar och känslor 
du beskrev, vad tycker du att du gör 
annorlunda jämfört med de tider då du 
inte har kommit in på dem? 

………………………………...........
... 
………………………………...........
... 
………………………………….........
.. 
………………………………….........
.. 
…………………………………………... 

Att bli fast i svåra tankar och 
känslor 
1. Vilka svåra tankar och 

känslor märker du? (om 
utseende, eller hur andra 
människor uppfattar dig). 

2. Hur mycket tror du på 
dessa tankar? 

3. Hur mycket vill du undvika 
eller bli av med dessa 
tankar och känslor? 

………………………………
… 
………………………………
… 
………………………………
… 
………………………………
… 
………………………………
… 

VAL AV MOMENT

Svår Situation 
1. Vad händer i ditt liv just nu som är 

svårt? 
2. Vilka situationer tycker du är svåra 

som relaterar till ditt utseende? 

…………………………………………. 
……………………………………….
…………………………………………
…. 
…………………………………………. 

4 Hjälpsamma 
Egenskaper 
Mindfulness & 
valued action

93

Kostnaden av dessa åtgärder 
Finns det några kostnader för dessa 
åtgärder för dig eller någon du bryr 
dig om? 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Åtgärder mot värden. 
1. Vilka aktiviteter skulle du vilja 

göra mer om du kunde? 
2. Vad är viktigt för dig i livet som 

du inte har anslutit dig till 
nyligen? 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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MINDFULNESS ANDNINGS ÖVNING (PATIENT KOPIA)

Till att börja med, vänligen lägg åt alla pennor, papper, bärbara datorer eller 
telefoner ... [5 sekunder gap] …. 

Sitt upp med ryggen rakt, benen inte korsade och fötterna på golvet ... [10 sekunder 
gap] ... 

Placera händerna på benen ... [5 sekunders gap] ... 

När du känner dig redo kan du börja öppna händerna helt in i andetaget och stänga 
dem i utandningen. Som om det är dina lungor eller blommor öppnar och stängs. 
Rörelserna för dina händer som öppnas och stängs bör följa din naturliga rytm i ditt 
andetag, snarare än ditt andetag efter rörelsen av dina händer. Eftersom vi inte 
försöker förändra vad som händer, är vi bara uppmärksamma vår verkliga 
upplevelse på ett nyfiket och snällt sätt. Stäng ögonen om det känns OK ... Och 
fortsätter att öppna och stänga händerna i rytm med andetaget ... [30 sekunders 
gap] ... 

När du gör detta, lägg märke till känslorna i dina händer. Det kan finnas 
ljusupplevelser, eller mer intensiva sensationer ... [5 sekunders gap] ... 

Vissa upplevelser kan kännas trevliga, andra känner obehagliga. Du kanske märker 
en önskan att bli av med alla obehagliga upplevelser. Detta är helt normalt. Se bara 
om du kan vara öppen, nyfiken på dessa sensationer. Som om du tittar på det med 
en bred, mjuk ljusstråle från din fackla av uppmärksamhet ... [30 sekunder gap] ... 

När ditt sinne vandrar för att tänka på andra saker, oroa dig för framtiden eller 
återuppliva saker från det förflutna, kom ihåg att detta är helt normalt och bara 
återvända försiktigt till upplevelserna i dina händer ... [30 sekunders gap] ... 

Utvidga nu din uppmärksamhet till sensationer över hela kroppen, som om hela 
kroppen andades in och andas ut ... [20 sekunders gap] ... 

Vidgör nu din uppmärksamhet ytterligare för att inkludera alla ljud du hör, som om 
du var en mikrofon som bara tar emot ljud utan att avvisa någonting ... [10 
sekunders gap] ... 

Om dina ögon är stängda öppnar du långsamt ögonen och återför din 
uppmärksamhet till allt omkring dig.
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THOUGHT DE-FUSION ÖVNING (PATIENT COPY)

1. Är du intresserad av att prova en teknik som kan ge dina svåra tankar om 
utseende mindre inflytande över dina handlingar? Detta är en teknik du kan 
använda i alla situationer. Du kan stanna när som helst om du inte vill fortsätta 
av någon anledning. 

2. Om du vill prova tekniken börjar du med att få papper och en penna. Rita först 
en horisontell linje mitt på sidan. Försök sedan ta fram en tanke du har om ditt 
utseende som du har lagt märke till nyligen. Det kan vara bäst att inte välja en 
tanke som är mycket oroande och istället välja en tanke som är ungefär 5 av 10 
för hur oroande den är. Skriv sedan ner tanken på linjen. 

3. Håll nu pappret nära ditt ansikte och läs tanken som om det var ett faktum. 
[vänta 5 sekunder]. Hur får det dig att känna, i ditt sinne och i din kropp? 

4. Fortsätt att hålla papperet där det är, föreställ dig att de människor och 
aktiviteter du bryr dig om är direkt framför dig, ungefär en meter framåt. Kan 
du se dessa saker, med tanken så nära ditt ansikte. 

5. Att inte kunna se dessa saker visar hur att vara så nära din oroande tanke också 
kommer i vägen för de saker du bryr dig om. 

6. Ett mycket förståeligt sätt att försöka hantera de oroande tankarna är att 
försöka driva bort dem. För att visa hur detta är, försök att skjuta ut papperet 
framför dig, med armarna rakt ut. [vänta 5-10 sekunder]. Hur känner dina 
armar, och kan du se saker du bryr dig om direkt framför dig (en meter 
framåt)? 

7. Vilja nu armarna och lägg papperet på varvet (eller bordet). För nästa steg i 
övningen, skriv orden framför din tanke: "Jag märker tanken att". Du kan också 
= rita en pratbubbla runt frasen. Ta några sekunder för att läsa den och se hur 
det får dig att känna dig i din kropp och själ [vänta 5-10 sekunder]. Är det 
någon skillnad i hur det känns nu jämfört med tidigare, och hur lätt är det att 
se de människor och aktiviteter som du bryr dig om nu? 

8. Denna övningen visar oss att ibland bara genom att påminna oss själva om att 
det här är tankar, och inte nödvändigtvis fakta, ger det oss ett sunt 
psykologiskt avstånd från tankarna. Och detta gör att vi också kan använda 
mindre energi för att försöka driva bort de oroande tankarna. 

9. I alla situationer, när du märker en oroande tanke, kan du bara säga i ditt sinne 
"Jag har tanken att ..."
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VÄRDEN: VETA VAD SOM ÄR VIKTIGT FÖR DIG (PATIENT KOPIA)

För att klargöra vad som är viktigt för dig kan det hjälpa dig att först välja ett 
livsområde att arbeta med. 
Inom varje livsområde ges en lista med föreslagna värden. Du kan också lägga till 
dina egna. 
Cirka upp till 3 värden (eller lägg till ditt eget) i varje livsområde som återspeglar: 

1.Hur du vill agera i ditt liv (t.ex. "Jag skulle vilja agera med mod"). 
2. Vad ger ditt livs syfte.
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Livsområde: Relationer 
(t. ex.: partner, barn, föräldrar, vänner 
och familj)

Livsområde: Arbete / Utbildning 
(t. ex.: betalt arbete, studier, volontär 
arbete) 

  
Förslag på Relation Värden:

  
Förslag på Arbete / Utbildning Värden:

    Rolig och humör 

    Genuin 

    Tacksam 

    Kreativ 

    Kärlek 

    Vishet

Intim 

Respekt 

Ansvar 

Lojalitet 

Mod 

Medkänsla

      Lära 

      Vishet 

      Mod 

      Uthållighet 

      Kreativ 

      Ambition

Hjälpsam 

Lojalitet 

Självdisciplin 

Skicklig 

Äventyr 

Öppenhet

Dina egna idéer för relations värden: 

________________       _______________

Dina egna idéer för Arbete / Utbildning 

Värden: 

_________________      _______________

Livsområde: Fritid 
(t. ex.: vila och ta det lugnt, hobbyn, 
sport, underhållning)

Livsområde: Hälsa 
(t. ex.: fysisk, psykisk, emotionell, 
spirituell hälsa och välbefinnande)

  
Förslag på Fritid Värden:

  
Förslag på Hälsa Värden:

   Rolig och humör 

   Äventyr 

   Mod 

   Skicklig 

   Lära 

   Kreativ

Spirituell 

Uthållighet 

Hjälpsam 

Vishet 

Öppenhet 

Ambition

Vishet 

Egenvård 

Mod 

Humör 

Tacksam 

Uthållighet

Spirituell 

Självdisciplin 

Lära 

Öppenhet 

Ambition 

Medkänsla

Dina egna idéer för Fritid Värden: 

________________       _______________

Dina egna idéer för Hälsa Värden 

_______________       

__________________
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STÄLLA IN ETT VÄRDEBASERAT MÅL (PATIENT KOPIA)

97

  
Livsområde:  __________________________ 
 

  
Värde(n):   ____________   _____________ 
 

  
Lång siktig mål: 
(en sak du verkligen skulle vilja göra för att ta dig mot ditt värde (n) i detta livsområde) 
  
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  
Kortsiktigt mål: 
(något du kan göra inom en vecka som tar dig närmare ditt långsiktiga mål) 
  
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  
Hur viktig är det kortsiktiga målet för dig?  
   

  

(om under 7, kanske välj ett annat mål som är 7 eller mer - så det är något värt att göra!)
  
Hur villig är du att uppfylla det kortsiktiga målet? 

  
(om under 7, kanske välj ett annat mål som är 7 eller mer - så det är något värt att göra!) 

Om några svåra tankar eller känslor dyker upp när du uppfyller ditt kortsiktiga mål, hur ska 
du hantera dessa? (t ex medveten andning; tankedefusion; föra värderingar i åtanke). 

__________________________________________________________________________ 

  
När exakt ska du göra det kortsiktiga målet?    ______________________________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inte alls viktigt Lagom viktigt Väldigt viktigt
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ATT HANTERA ANDRA – PATIENT HANDOUT

Förstå andras beteende 
Att känna att vi sticker ut - att andra märker oss eller uppmärksammar oss särskilt - 
kan vara obekvämt. Uppmärksamhet behöver inte vara negativ för att påverka oss 
på ett negativt sätt, det behöver helt enkelt vara oinbjudna eller utanför vår 
kontroll. Folk kanske stirrar, viskar om dig och ställer frågor. När de möter dig för 
första gången kan de känna sig generade, besvärliga eller tycka synd om dig. Det 
första steget i att lära sig att ta kontroll över dessa situationer är att förstå varför 
individer beter sig som de gör när de ser ett ovanligt utseende. 

Den mänskliga hjärnan har utvecklats för att märka något ovanligt eller utanför vår 
normala upplevelse. De flesta av oss kommer att märka - stirra eller göra en "dubbel 
ta" - när vi ser någon som ser ovanlig ut. Även människor med en skillnad som är 
rent kosmetisk, som en tatuering eller piercing, kommer att locka intresse eller 
stirra. 

Människor är nyfikna, de vill titta på och veta mer om förhållanden de inte förstår. 
Nyfikenhet följs ofta av att vilja fråga mer. "Jag hoppas att du inte har något emot 
mig att fråga - men vad hände med dig?" Kommentarer är ofta irriterande även om 
det vänligt menas: ”Jag tror att du är så modig kära, kommer ut när du ser så ut” 
Detta är tänkt att vara lugnande, men kan känna nedlåtande och hjälpsam. 

Att se en synlig skillnad kan också få människor att känna sig bekymrade för dig: 
‘det ser obehagligt ut, gör det ont? Andra kan känna sig oroliga eller generade eller 
till och med undvika dig eftersom de inte är säkra på hur de ska bete sig eller vad 
de ska säga. Dessa svar kan få dig att känna dig självmedveten, orolig, defensiv, arg 
eller upprörd. Att gå ut och umgås blir svårt. 

Hur vi svarar på denna oönskade uppmärksamhet och hur vi uppträder i sociala 
situationer är avgörande. Mycket ofta är det inte hur du ser ut utan hur du beter dig 
som påverkar ett socialt möte, eftersom vårt sätt påverkar andras beteende. 

• Genom att bete dig blyg lockar du mer uppmärksamhet och andra är mer benägna 
att stirra. 

• Om du är orolig kan detta göra andra obehagliga omkring dig, de kan bli 
bekymrade och fokusera mer på dig. 

• Att agera aggressivt kan få andra att känna sig besvärliga och nervösa omkring dig 

• Genom att inte svara på frågor kan andra tro att du är oförskämd 

• Om du undviker människor och sociala situationer kommer andra att undvika dig 
eller ge upp på att be dig att umgås 

• Att agera defensivt (irriterad) gör det svårt för människor att engagera sig i dig 
och de kommer att bli distraherade och gå vidare till någon annan. 

Kroppsspråk och muntliga färdigheter kan öka ditt förtroende och 
framgången för dina sociala interaktioner
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Kroppsspråk egenskaper 
Kroppsspråk berättar mycket om varandra. Tänk på en situation där du pratade med 
någon och du kunde se hur de kände bara genom att titta på dem. Vi kan använda vårt 
kroppsspråk för att hjälpa oss själva och andra att känna sig mer positiva under sociala 
interaktioner. 

Ansikten  

När vi pratar med människor tillbringar vi mycket tid på att titta på området runt 
ögonen, näsan och munnen. Detta är anledningen till att en ansiktsskillnad kan vara 
distraherande för den som lyssnar och varför det är viktigt för personer med 
ansiktsskillnader att lära sig färdigheter för att hantera dessa problem. 

Le är ett bra första steg i kommunikationen med andra. Det visar att vi är övertygade, 
vänliga och tillgängliga. Leende kan också användas för att lugna andra om de är 
obekväma med utseendet. Det kan också få oss att må bättre. 

Om dina förhållanden påverkar dina ansiktsuttryck: 

Försök förklara för människor varför du inte kan använda ansiktsuttryck. De flesta 
kommer att förstå din situation och vara tacksamma för dig för att förklara det. Till 
och med ett partiellt leende hjälper. Det är det snabbaste och enklaste sättet att låta 
någon veta att du vill kommunicera med dem och att du är vänlig. Om du inte kan le, 
använd energi och entusiasm i din röst och gester när du pratar med folk.  

Paul har minskat ansiktsuttryck så att han inte kan le eller rynka: han oroar sig 
för att människor kommer att tro att han antingen är ovänlig eller inte så smart. 
Paul klarar av att använda andra sätt att ge feedback till människor. Om alla 
andra skrattar åt ett skämt så säger han något som som "ja, det är roligt" och 
han kommer att använda beröra, ögon kontakt och nickande att visa att han är 
en del av vad som händer. Han använder denna metod även på e-mail genom att 
använda extra symboler och animerad ritning till att kommunicera i ett positivt 
och underhållande sätt. På så sätt ser han till att människor känner sig varma 
och positiva mot honom innan han möter dem ansikte mot ansikte. 

Ögon kontakt   

Vi säger mer med våra ögon än vi någonsin gör med våra munnar. Ögonkontakt - titta 
på någons ögon när vi ser dem eller prata med dem (eller om du inte kan se dem i 
ögonen, titta på näsbron) - berättar för andra människor hur du känner dig, oavsett om 
du lyssnar, eller om du håller med om vad de säger. Det kan också signalera om du 
gillar dem eller inte! 

Men vi kan inte hålla ögonkontakt hela tiden: vi tenderar att titta på människor och 
titta bort många gånger i en konversation. Det viktigaste att komma ihåg är att genom 
att hålla ögonkontakt mestadels; du berättar för den andra personen att du vill umgås 
med dem. Att undvika ögonkontakt, titta på golvet eller bort från ansiktet kan göra att 
du verkar antisocial, inte intresserad eller nervös. Det är också lätt att tolka andra 
människors blick som påträngande - som att stirra på ditt förändringsutseende - när 
människor faktiskt bara försöker engagera din uppmärksamhet. 

Ögonkontakt hjälper också till att hålla den andra personens stirrande så att de är 
mindre benägna att fokusera på din skillnad. Kom ihåg att människor naturligtvis 
tenderar att se sig om och det är ganska normalt att människor ser på din skillnad.
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Hållning 

De flesta av oss tänker inte på vår hållning, men det är en viktig del av hur vi 
kommunicerar. Vår hållning hänvisar till hur vi håller vår kropp och ger andra 
människor ledtrådar om hur oroliga eller självsäkra vi är. Att stå eller sitta med 
axlarna tillbaka och huvudet upp ger ett starkt meddelande som du är säker på: även 
om du inte känner det. Om du ser säker ut är det mer benägna att människor svarar 
positivt på dig. Om du står med axlarna böjda framåt och huvudet tittar ner på 
golvet, kommer folk att veta att du inte trivs. Detta kommer att få andra att känna 
sig obekväma också - och de är mindre benägna att engagera dig. 

Uppgift: Tänk på hur du sitter och försök att räta ut ryggen och hålla axlarna nere. 
Försök att öva denna position minst en gång om dagen. När du går runt de närmaste 
veckorna kan du försöka titta upp i stället för att titta vid dina fötter med axlarna 
tillbaka. Detta bör hjälpa dig att se och känna dig mer säker. Be familj och vänner att 
arbeta med dig för att förbättra din hållning. 

Gester 

Våra gester - de små rörelserna i våra händer och huvud - är inte alltid så uppenbara, 
men de berättar mycket om en person. 

Nicka med huvudet medan någon pratar med dig är lika viktigt som att hålla 
ögonkontakt. Det visar att du är intresserad och att du förstår vad de säger. 

Hand gester. Att röra händerna på väg att göra en poäng visar förtroende. Om du står 
med händerna i fickorna kan du verka orolig eller till och med uttråkad. Det är viktigt 
att använda handgester eftersom de visar energi och entusiasm för det ämne du 
pratar om, det kan vara särskilt användbart om ditt tillstånd gör ansiktsuttryck svåra. 

Om dina händer inte påverkas av ditt tillstånd, skaka hand med människor, även om 
de inte initierar interaktionen. Se dem i ögat och le. Detta visar att du är säker och 
bekväm med ditt utseende. Om du inte kan skaka hand nickar, använd ögonkontakt, 
le, hälsa och förklara att du har ett tillstånd som hindrar dig från att skaka hand. 

Få ut det mesta av ditt utseende 

Ett vanligt svar på ett förändrat utseende är att tänka att det nu inte är värt att bry 
sig med andra aspekter av ditt utseende. Men människor gör antaganden baserade på 
utseende. Bra skötsel och god personlig hygien anses ofta vara ett tecken på att vara 
organiserad och effektiv och kan hjälpa oss att passa in i våra kamratgrupper. Det kan 
hjälpa till att få håret klippt eller utformat regelbundet, klä dig på ett sätt som 
passar din livsstil och se snyggt och rent ut. Kvinnor har särskilt svårt att sätta sig 
själva först och ta hand om sina egna behov av egenvård. Uppgift: Ta dig lite tid att 
fundera över hur du kanske kan fokusera på egenvård. 

Ibland kan kläder eller smink som är utformade för att dölja en funktion ha 
motsatt effekt. Kepsar och luvtröjor kan vara särskilt hjälpsamma i vissa sammanhang 
eftersom vissa samhällen förknippar dem med aggressivt beteende och människor kan 
lätt se hotande ut, särskilt om de bär dem är förknippade med dålig ögonkontakt. På 
samma sätt, bär mycket stora jackor på sommaren, uppmärksammar människor 
snarare än att dölja problem, och ofullständig användning av kamouflage krämer kan 
göra ansiktsförändringar mer uppenbara. 
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Verbala Egenskaper 
Tonfall 

Har du någonsin haft ett samtal med någon där du tog upp mer om hur de kände av 
sin ton än från vad de egentligen sa? Din tonfall berättar för människor mycket om 
dina tankar och känslor. Det viktigaste att komma ihåg är förmodligen att din röst 
ger bort känslor. Om din tonfall är aggressiv eller deprimerad, kommer du att skjuta 
upp folk. Om du låter för nervös, känner folk sig obekväma. 

Röstton kan enkelt skapa eller bryta en situation. Om du känner dig orolig, 
aggressiv, deprimerad eller till och med uttråkad kan din röstton ge bort detta. 
Många människor inser ofta inte att de använder en platt röst, men bara genom att 
tänka på hur du pratar kan du se till att du använder mer variation. Om du använder 
en platt ton låter det tråkigt och antyder att du inte är så intresserad av dem eller 
att du inte är så intressant! Det ökar chansen att andra stängs av när du lyssnar på 
dig. 

Uppgift.  Spendera ett par minuter nu på att säga följande mening högt i olika toner 
- till exempel i en glad, ledsen och arg ton: 'Hej, hur går det? Jag har en fantastisk 
dag '' 
1. Kan du höra skillnaden?   
2. Lyssna på hur andra människor omkring dig pratar. 
3. Vad berättar olika toner om hur någon känner sig? 

Sakta ner ditt tal 

En annan viktig del av röststyrningen är hastighet. . Om du känner dig orolig eller 
irriterad är det lätt att prata snabbare och din röst kan också skaka. Människor har 
svårt att förstå om du pratar snabbt. Det är viktigt att komma ihåg att sakta ner. 
Detta gör ditt tal tydligare och ger den andra personen en chans att ta in det du 
säger. Även om du inte känner dig väldigt säker, kan du låta som om du är säker så 
att du mår bättre och det kommer att resultera i att andra reagerar mer positivt 
mot dig. 

Prata Tydligt  

Kom ihåg att tala tydligt. Om du pratar för tyst kommer människor att ha svårt att 
höra dig och kommer att förlora intresset för vad du försöker säga. Men undvik att 
skrika! Det finns inget mer irriterande än någon som skriker åt dig när de står 
bredvid dig. Med övningen kan du få rätt volym, vilket hjälper dig att tala tydligare. 

Lyssna aktivt  

Aktivt lyssnande handlar om att höra vad någon säger och visa att du har förstått 
dem. Det är en bra färdighet att uppmuntra konversation och att visa att du är 
säker. Färdigheter som kan användas för att visa aktivt lyssnande inkluderar att 
komma överens, kommentera och upprepa tillbaka. Låt oss förklara dem. 

Komma överens 

Att säga "ja" eller "umm" '' uh-huh” medan någon pratar med dig visar att du lyssnar
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och att du förstår vad de säger. Detta kan få människor att känna sig avslappnade 
och hjälper er båda att njuta av konversationen. 

Har du någonsin försökt att prata med någon som var helt tyst hela tiden? Det kan 
vara mycket svårt! Du kan försöka att vara tyst när du pratar med en nära vän eller 
släkting bara för att se vilken effekt det har. Men om du ska göra det är det bra att 
förklara för dem efteråt vad du gjorde! 

Kommentera 

Att göra korta kommentarer om vad personen säger kan också hjälpa, till exempel 
"cool", "verkligen!", "Ja, jag vet vad du menar" eller något liknande. Detta visar att 
du är inblandad i konversation, även om de pratar. Var noga med att inte 
kommentera för mycket. Du vill inte att den andra personen ska tro att du försöker 
ta över konversationen! 

Upprepa 

Det kan ibland hjälpa till att upprepa saker tillbaka till personen. Detta kommer att 
kräva lite övning! Om någon frågar om du förstår, använd en snabb mening (till 
exempel "så du ska shoppa på lördag för att köpa din mamma en present”) för att 
visa att du lyssnade.
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Starta Konversationer 
Det kan vara tufft att starta samtal. Vad säger du? Hur börjar du? Det är ännu 
svårare om du känner dig orolig i sociala situationer eller oroar dig för ditt 
utseende. Även om det kan känna sig svårt, är det mycket viktigt att kunna starta 
en konversation. Människor kommer att ha svårt att lära känna dig om det alltid är 
de som gör ansträngningen. Om du är missnöjd med ditt sociala liv eller känner att 
du skulle vilja ha fler vänner är det också viktigt att försöka träffa nya människor 
när du har chansen. 

Fråga människor om sig själva 

Hemligheten med att starta samtal är att fråga människor om sig själva. Det 
enklaste stället att börja är på jobbet eller i en situation där du har saker 
gemensamt med en grupp människor du känner väl. Det kan vara en bra idé att 
identifiera något om den andra personen som kan användas som en fråga: Lägg 
märke till om någon bär en viss smycken eller ett intressant slips. T-shirts har ofta 
slagord eller flaggor eller något som folk kan kommentera. Om någon har fåt lite 
färg från solen kan de mycket väl ha varit på semester. 

Exempel på frågor med olika röster: 

• Vem besöker du? 

• När börjar showen? 

• Vad är det bästa sättet att resa i centrum? 

• Var jobbar du? 

• Har du barn? 

• Vad tycker du om den senaste filmen? 

• Vilka tidskrifter föredrar du ...? 

Kom ihåg säker kroppsspråk: Stå hög, med axlarna bakåt och huvudet högt. Du 
kommer att vara säker. Detta kommer att uppmuntra människor att vilja prata med 
dig; Se människor i ögat när du startar samtal. Le för att visa att du är vänlig. 

Öppna frågor 

Försök att hålla dig till öppna frågor. Det här är sådana som tillåter människor att ge 
dig mer än ett ja eller nej svar. Om du använder för många frågor som bara behöver 
ett ja eller nej svar, kan du få slut på saker att säga mycket snabbt! Öppna frågor 
börjar vanligtvis med 'hur ...' eller 'vad tycker du ....' 

Använd dagliga evenemang 

Om du läser tidningar eller tittar på TV, har du många olika saker du kan använda 
för att starta en konversation: den senaste stora fotbollsmatchen, valet, 
bensinpriset eller nyhetsrubriker är bra platser att börja. Försök att undvika allt som 
människor kan ha starka åsikter om. Om du väljer sådana ämnen kanske du tycker 
att folk har för mycket att säga! Sorglösa ämnen, eller ämnen som orsakar 
diskussion och debatt snarare än ett argument är mycket säkrare.
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Att prata om dig själv 
När du är redo börjar du prata om dig själv. Detta visar att du är öppen och vänlig. Det 
gör också att umgänge blir mer personlig. Tänk på de saker du gör eller tycker om. Försök 
göra ett uttalande om dig själv och fråga om den andra personen känner samma sak: 

Exempel på frågor med olika röster: 

• Jag har ofta svårt att veta vilken buss jag ska få. 

• Har du någonsin några problem?; 

• Jag älskar bara att ha tid att läsa tidningarna på helgen. 

• Har du planer i helgen?; 

• Jag besöker min familj under semestern. 

• Vilken tid har du gått av? - (What time have you got off?) 

Var dock försiktig så att du inte är för personlig. Särskilt om du pratar med en främling - 
de kommer inte att tacka dig för att du berättade för dem allt i detalj om ditt privatliv 
första gången du träffas! 

Var förberedd 

Det kräver mycket hjärnkraft att tänka på intressanta ämnen att prata om på plats, så att 
ha några du tänkt på tidigare kan göra stor skillnad, särskilt om du inte känner dig säker. 
Ha några frågor du kan använda i olika situationer. 

Tänk på dina egna intressen och ha förplanerade uttalanden du kan göra om dig själv 

Håll dig uppdaterad med aktuella händelser eller TV-program eftersom dessa är 
användbara isbrytare 

Tänk på sociala situationer innan de händer. Om du vet vad situationen troligtvis kommer 
att innebära kan du tänka på vilka frågor eller uttalanden du kan använda. vad har jag 
gemensamt med de som finns där; vad alla pratar om just nu; Vilket intresse eller hobby 
har jag som andra kanske är intresserade av. 

Om du inte gillar samtalets ämne eller det handlar om ditt tillstånd och att du känner 
dig obekväm 

Alternativ 1: Du kan vara självhäftande: lugnt och tydligt förklara att du inte känner dig 
bekväm och vill prata om något annat: 

"Jag gillar inte att prata om det, jag tycker det är väldigt obekvämt, men jag skulle vilja 
prata om ..." 

Alternativ 2: Du kan snabbt ändra ämnet med en beredd fråga: 

• "Vad tänkte du på ....?" 

• "Hur ska du ...?" 

• "När såg du ...?" 

Visas lugn och avslappnad och uppför dig inte orolig eller ilsk. 
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Hur man hanterar stirrar 
Att stirra är en av de största problemen att hantera om din synliga skillnad är uppenbar. 
Att sitta i en buss eller tunnelbanan med ett par ögon på dig, som fortsätter att driva 
tillbaka till ditt ansikte är irriterande. Ibland menar människor inte att stirra och 
kommer att titta bort ganska snabbt, men ibland kanske du måste tänka på "ihållande 
stirrare", människor som bara fortsätter att stirra! Små barn kan vara särskilt nyfikna, 
men de betyder inte någon skada, de är helt enkelt nyfiken, så försök ge en mycket 
enkel förklaring som ett barn kan förstå. Om du ignorerar dem, tenderar barn att bli 
högre och fortsätta mer. 

Ett aggressivt svar, även om det ibland är frestande, är vanligtvis inte till hjälp. Men när 
vuxna eller tonåringar stirrar finns det några svar du kan använda för att placera dem 
på deras plats 

Alternativ 1. En fast blick tillbaka är ofta väldigt effektivt. 

Alternativ 2. En fråga. ”Har vi träffats tidigare? Du verkar försöka komma ihåg vem jag 
är. ” 

Alternativ 3. Peka ut det. Det enklaste tillvägagångssättet är bara att le och påpeka 
vad personen gör på ett självhäftigt och inte ett aggressivt sätt: 

• Förstår du att du stirrar på mig? ” är en självhäftigt version av "Vem tror du att du 
tittar på?" 

• "Snälla stirra inte på mig jag gillar verkligen inte det" 

• "Jag har lagt märke till att du tittar på mitt ansikte, jag har inget emot det, men jag 
skulle hellre vilja dig fråga om du har en fråga, jag har ett hudtillstånd som betyder 
att jag tappar elasticitet i min hud, det är inte smittsamt, behöver du mer 
information?” 

Alternativ 4. Det är deras problem. Om du vill göra en poäng kan du le och säga något 
som visar att det är dem som har problemet. 

• "Stör mitt utseende dig? För det stör inte mig" 

Alternativ 5. Använd humor. Detta är ett utmärkt sätt att genera den andra personen 
utan att se sig illa ut: du bör se hur jag ser ut på en dålig dag 

Dessa kommentarer kan hjälpa dig att känna att du tar kontroll över situationen utan 
att komma över som alltför aggressiv. Men se upp: det finns situationer där människor 
kan vara särskilt hotande. Om du tycker att situationen är oroande eller att människor 
hotar är det bästa att gå bort! 

Om du befinner dig i en situation där du inte kan gå bort och inte vill 
uppmärksamma dig själv kan du prova följande: 

Alternativ 6. En distraktion är ett annat mycket enkelt sätt att fokusera bort från 
situationen. En tidning eller bok att läsa, särskilt om den kan hållas kvar för att avbryta 
stirrandet är bra. 

Alternativ 7. Visualisering. Föreställ dig att du krymper ner personen till en liten liten 
figur eller sätter dem i ett annat sammanhang (i deras pyjamas) kan låta människor 
känna sig mer kontroll över den sociala situationen.
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Hur du svarar på frågor om ditt utseende 
Frågor från andra människor är troligt och är vanligtvis relaterade till nyfikenhet och 
inte avsett att vara påträngande eller oförskämda. Det är bra om du kan lära dig att 
ta kontroll, så att du inte känner dig instängd av att ge bort mer information än du 
känner dig bekväm med eller överraskad av en fråga mitt i ett samtal om något 
annat. Många människor fruktar den öppningslinjen "Jag hoppas att du inte har 
något emot mig att fråga, men ..." Här är några olika sätt att svara på, alla som 
hjälper dig att hålla en känsla av kontroll och se till att mötet är positivt. Bestäm 
dig för en teknik som du känner dig bekväm med och som är rätt för situationen. Du 
kan använda dessa svar, eller utveckla dina egna när du känner dig mer säker. 

Alternativ 1. Använd korta svar: Om du inte vill diskutera ditt utseende med andra 
och vill avsluta konversationen då - Tillsammans med en fast blick och ett leende - 
använd ett kort svar med ett uttalande om "ingen uppföljning" i slutet. Detta visar 
den andra personen att ämnet är stängt. 

F: Vad hände med ditt ansikte? S: ‘Jag har Scleroderma, det påverkar elasticiteten i 
min hud. Oroa dig inte för det. 

F: "Vad hände med ditt ansikte?" S: ”Det är en lång historia. Jag ska berätta om det 
någon gång. ” 

F: "Vad hände med ditt ansikte?" S: "det är så tråkigt - du vill inte höra allt om det." 

F: Vad är fel med dina händer? S: "Mina händer påverkas av brännskador, det är inte 
ett problem" 

Alternativ 2. Byt samtalsämne. Om du inte vill diskutera ditt utseende utan vill 
fortsätta prata med dem kan du försöka svara och ändra ämnet. Fråga om deras 
hobbyer, semestrar eller deras andra vänner tar uppmärksamheten från dig. 

F: Vad hände med dina händer? S: Jag har smärtsamma sår i mina händer på grund 
av ett sällsynt tillstånd som heter Scleroderma, berätta om din semester? ' 

F: Vad är fel med ditt ansikte? S: Mitt ansikte är så här på grund av ett sällsynt 
medfödd tillstånd, har du en bit kaka? ' 

F: "Vad är det ärret?" S: ”Det är en lång historia. Jag ska berätta om det någon gång. 
Jag hör att du just har kommit tillbaka från utlandet. Hur länge var du där?" 

Alternativ 3. Använd humor: Om du känner dig bekväm med humor kan du prova 
att göra en sorglös kommentar om ditt utseende: Det här kanske inte lyckas om du 
vanligtvis inte använder humor men värt att överväga om du är bekväm med tanken 
att du har kontroll och att detta är om att skratta tillsammans och inte skrattas åt. 

Alternativ 4.  Diskutera ditt utseende. Det kan ibland hjälpa till att uppmuntra en 
diskussion om ditt utseende för att få ämnet ur vägen. 

F: Vad hände med dina händer och ansikte? S: "Jag har ett sällsynt 
autoimmuntillstånd. Det påverkar min hud genom att göra den tjockare och hårdare 
än normalt. Det förändrar hur mina händer ser ut och fungerar och ändrar utseendet 
på mitt ansikte, mina läppar verkar mycket tunna och mitt ansikte har åldrats ... “
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Alternativ 5. Gå in ämnet först om du vill undvika oönskade frågor om ditt 
utseende kan det ofta hjälpa till att nämna det innan någon annan får chansen. Var 
dock försiktig, att prata om ditt utseende kan leda till ytterligare frågor. 

"Har du använt det nya sminket. Det ser bra ut. Jag önskar att jag kunde, men jag 
har fått ärrbildning. Det påverkar min hud, det är så torrt, så jag måste vara 
försiktig med att testa nya märken ... “ 

”Du ser väldigt brun ut - har du varit på semester? En av de saker jag har lagt märke 
till med Scleroderma är att min hud får färg snabbt när jag är i solen. ” 

Detta visar alla omkring dig att du är glad och accepterar ditt utseende, och ger 
dem också en liten mängd information om ditt tillstånd utan att de behöver fråga. 

Det kan vara bra att använda den här tekniken i intervjuer när du känner att 
intervjuaren är intresserad av eller bekymrad över ditt utseende: 

”Du kommer att märka att jag har ett tillstånd som påverkar mitt ansikte. Jag har 
utvecklat mina sociala färdigheter för att hjälpa till med att hantera detta och jag 
tror att du kommer att tycka att jag är väldigt bra på att lugna andra människor. ” 

"Jag har ansiktsförhållanden, men detta är en långvarig tillstånd och betyder inte 
att jag kommer att behöva ledig tid för sjukhusavtal." 

”Du kommer att märka att jag har en synlig skillnad. Den stora fördelen med detta 
är att människor alltid kan komma ihåg vem de pratade med. ” 

Uppgift Öva på dina svar med en vän eller familjemedlem: Målet är att ha dem redo 
när du behöver dem.
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Hur du hanterar negativa kommentarer om ditt utseende 
Även om det kan vara förståeligt för människor att fråga dig om ditt utseende när de 
är i en konversation med dig, är det olämpligt för främlingar eller förbipasserande 
att göra påträngande och oförskämda kommentarer. Som du antagligen redan har 
upplevt är främlingar inte så bra på att hålla sina åsikter eller tankar för sig själva! 
Här är några alternativ som du kan använda. 

Alternativ 1: Gå iväg. Ignorera dem och gå förbi dem eller bort. Detta visar inte 
svaghet på något sätt. Det är fast och självhäftande och visar att det är den andra 
personen som har problemet. Om du kan hålla huvudet högt och ignorera sådana 
kommentarer, visar du världen att du är stark och du accepterar ditt utseende. 

Alternativ 2: En fast blick. Om du vill göra en poäng kan en fast stirring vara ett 
bra sätt att svara på kommentarer. Det är självförtroende och självhäftande och 
berättar för personen att du har hört dem och att du inte är lycklig. De flesta 
människor är inte medvetna om att du kan höra dem när de kommenterar, och de 
kommer vanligtvis att känna sig generade över att de har blivit påkomna. 

Alternativ 3: Va bestämd Om du känner dig bestämd och situationen inte är alltför 
hotande kan du försöka säga något på ett icke-aggressivt sätt. Här är några 
exempel: 

• "Oroa dig inte, det smittar inte" 

• "Mitt ansikte kanske ser konstigt ut, men jag kan fortfarande höra okej" 

Dessa svar är säkra och visar att du har humor. Det fokuserar också 
uppmärksamheten på den andra personen. Vilket svar du väljer beror på situationen 
och hur säker du känner. Om du ska svara på det här sättet ska du vara säker på att 
personen kommenterar dig! Svara bara om du faktiskt HÖR vad personen sa.
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