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Planering för de två passen 
9:15-‐10:30	  

➻ 	  Vad	  är	  ACT?	  
➻ 	  Forskningsstöd	  för	  ACT?	  För	  det	  här	  formatet?	  	  
➻ 	  ACT	  för	  svåra	  tillstånd	  –	  Ungdomar	  på	  institution,	  SiS	  
➻ 	  Varför	  ACT	  mot	  arbetsliv	  och	  skola?	  
➻ 	  Innehåll	  i	  våra	  ACT-‐interventioner,	  smakprov	  
	  
	  

	   	   	  10:30-‐11:00	  FÖRMIDDAGSKAFFE	  
	  

11:00-‐12:30	  
➻ 	  Innehåll	  i	  våra	  ACT-‐interventioner,	  fortsättning,	  bl.a:	  
-‐	  Livskompassen 	   	  -‐	  90-‐års	  kalas	  
-‐	  Bussmetaforen	   	   	  -‐	  ACT-‐samtalskort	   	   	  	  
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Hur hittar man arbetsmaterial och 
information om gruppledarutbildningar 

 
 

www.livskompass.se 
 
 

Planering för de två passen 
9:15-‐10:30	  

➻ 	  Vad	  är	  ACT?	  
➻ 	  Forskningsstöd	  för	  ACT?	  För	  det	  här	  formatet?	  	  
➻ 	  ACT	  för	  svåra	  tillstånd	  –	  Ungdomar	  på	  institution,	  SiS	  
➻ 	  Varför	  ACT	  mot	  arbetsliv	  och	  skola?	  
➻ 	  Innehåll	  i	  våra	  ACT-‐interventioner,	  smakprov	  
	  
	  

	   	   	  10:30-‐11:00	  FÖRMIDDAGSKAFFE	  
	  

11:00-‐12:30	  
➻ 	  Innehåll	  i	  våra	  ACT-‐interventioner,	  fortsättning,	  bl.a:	  
-‐	  Livskompassen 	   	  -‐	  90-‐års	  kalas	  
-‐	  Bussmetaforen	   	   	  -‐	  ACT-‐samtalskort	   	   	  	  

4	  

Vad är ACT? 
 

Och	  vad	  är	  skillnaden	  mellan	  ACT	  och	  
	  

”vanlig” terapi?	  (vad	  nu	  det	  är?)	  
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Det handlar inte om ACT versus KBT 
➻  ACT	  är	  en	  del	  av	  KBT.	  
➻  Det	  är	  inte	  en	  tävling	  mellan	  behandlingar;	  det	  handlar	  
om	  att	  utveckla	  fungerande	  och	  bra	  behandlingar	  för	  
att	  hjälpa	  människor.	  

➻  Stark	  teoretisk	  bas.	  Man	  har	  knäckt	  gåtan	  som	  Skinner	  
aldrig	  lyckades	  lösa,	  det	  vill	  säga:	  ”Hur	  fungerar	  
inlärningspsykologi	  på	  det	  mänskliga	  språket	  och	  
tänkandet”.	  

➻  ACT	  är	  den	  kliniska	  tillämpningen	  av	  Relational	  Frame	  
Theory	  (ny	  bok:	  Relational	  Frame	  Theory.	  Teori	  och	  
tillämpning	  av	  Niklas	  Törneke).	  	  
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Kontextuell KBT (Tredje vågens KBT) 
Vad	  skiljer	  ”vanlig	  terapi” och	  ACT?	  
	  

➻ Fokus	  på	  att	  leva	  ett	  ”bra	  &	  funktionellt	  liv”	  
	  	  	  	  	  (Fokus	  på	  funktion,	  ej	  symtom,	  t	  ex.	  kronisk	  smärta,	  psykos.)	  
➻ Funktionell	  kontextualism	  
	  	  	  	  	  (Som	  psykologi:	  praktiskt	  sanningskriterium,	  det	  som	  fungerar	  är	  
	  	  	  	  	  sant,	  	  empiriskt	  baserade	  regler	  och	  principer	  för	  att	  predicera	  
	  	  	  	  	  och	  påverka	  psykologiska	  händelser	  (inklusive	  tankar,	  	  känslor	  
	  	  	  	  	  och	  beteenden)	  att	  fokusera	  på	  påverkbara	  variabler	  i	  
	  	  	  	  	  sammanhang.	  Som	  terapi:	  fokus	  på	  hur	  klienten	  vill	  leva	  sitt	  liv.)	  
➻ Existentiella	  inslag	  och	  acceptans	  
	  	  	  	  	  (Normaliserande	  och	  utforskande	  av	  människans	  livsvillkor.)	  	  
➻ Mindfulness/medveten	  närvaro	  
	  	  	  	  	  (Baserat	  på	  metoder	  som	  har	  stöd	  i	  forskning.)	  	  
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Beteende 

De sex nyckel- 
komponenterna i ACT 
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Self as
Context

Contact with the 
Present Moment

Defusion

Acceptance

Committed 
Action

Values

ACT modellenDen gemensamma kärnan 
för alla dessa processer är: 

Psykologisk 
flexibilitet 

En definition av ACT 

ACT	  är	  en	  kontextuell,	  kognitiv	  och	  beteendeterapi,	  som	  
använder	  acceptans	  och	  mindfulnessprocesser	  i	  
kombination	  med	  engagemang	  och	  beteendeförändring,	  
för	  att	  få	  till	  stånd	  större	  psykologisk	  _lexibilitet.	  	  
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Psykologisk flexibilitet … 

…	  är	  att	  vara	  helt	  i	  kontakt	  med	  det	  innestående	  
ögonblicket,	  som	  en	  medveten,	  mänsklig	  varelse,	  och	  
baserat	  på	  vad	  situationen	  erbjuder,	  antingen	  förändra,	  
eller	  sträva	  vidare	  med	  beteenden	  i	  linje	  med	  valda	  
livsriktningar.	  
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Om vi ska sammanfatta kursen med tre ord 
så blir det följande, 
 

   Acceptera    Accept 
 

    Välj               Choose 
 

         Gör              Take action 
       

                      ACT 
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Eller för att sammanfatta ACT ännu enklare 
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ACT	  handlar	  om	  att	  hjälpa	  klienten	  identifera	  2	  saker:	  	  
	  
1.	  Vad	  vill	  jag	  I	  livet?	  (på	  riktigt!)	  
	  

2.	  Vad	  hindrar	  mig?	  	  	  (hur	  kan	  jag	  förhålla	  mig	  till	  det?)	  
	  
En	  bieffekt	  av	  att	  leva	  livet	  som	  man	  vill	  leva	  det,	  
är	  att	  självskattade	  psykiska	  problem	  oftast	  minskar.	  
(Biglan	  et	  al.	  2008).	  	  
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Psykologisk 
flexibilitet                                     

“Var närvarande och gör 
saker som är viktiga” 

Innevarande 
ögonblicket  
“Vara här & 

nu” 

Värderingar                           
“Veta vad 

som är 
viktigt” 

Handling                  
“Göra det 

som 
fungerar” 

Det 
observerande 

jaget 
Perspektiv-
tagnings- 
förmåga 

Defusion                
“Se ditt 

tänkande” 

Acceptans  
“Öppna upp” 

Fokus på att leva ett ”bra & funktionellt liv“ 
- Filmtajm? 

Fokus	  på	  funktion,	  ej	  symtom,	  exempel	  från	  långvarig	  smärta	  	  
(som	  väl	  kan	  räknas	  som	  ett	  svårt	  tillstånd?)	  
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ACT för arbetslivet och studenter 
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ACT	  ges	  oftast	  som	  individualterapi.	  Och	  mot	  arbetslivet	  och	  
studenter	  är	  dessa	  två	  de	  vanligaste	  två	  ACT-‐gruppformaten	  	  
	  

The Mindful and Effective Employee   
An Acceptance and Commitment Therapy Training 
Manual for Improving Well-Being and Performance 

	  

ü  Gruppformat	  

ü  Totalt	  9	  timmar	  

ü  3	  träffar	  

ü  Enkel	  beskrivning	  av	  
programmet	  _inns	  i	  boken	  

ü  Används	  främst	  i	  England	  

ü  Av	  Paul	  Flaxman,	  Frank	  
Bond	  &	  Fredrik	  Livheim	  

	  

	  
	  

ACT – Att hantera stress och främja hälsa 
ACT – Promoting Mental Health and Resilience   
 

	  

ü  Gruppformat	  

ü  Totalt	  12	  timmar	  

ü  4	  eller	  7	  träffar	  

ü  Detaljerad	  manual,	  500	  
utbildade	  gruppledare	  

ü  Används	  främst	  i	  Sverige	  

ü  Av	  Fredrik	  Livheim	  i	  
samarbete	  med	  KI	  &	  
Centrum	  för	  folkhälsa	  

	  

	  
	  

Planering för de två passen 
9:15-‐10:30	  
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Om forskningsläget för ACT 

➻  ACT	  i	  stort:	  ACT	  är	  sedan	  mars	  2011	  of_iciellt	  klassad	  som	  
evidensbaserad	  terapi	  och	  prevention	  inom	  arbetslivet,	  av	  
USA:s	  regering:	  
(The	  National	  Registry	  of	  Evidence-‐based	  Programs	  and	  Practices	  ,NREPP)	  	  

	  	  	  	  	  http://174.140.153.167/ViewIntervention.aspx?id=191	  	  
	  
	  

➻  Det	  _inns	  forskningsstöd	  både	  för	  ACT	  i	  stort	  och	  just	  
gruppformat	  av	  ACT	  för	  arbetslivet	  och	  för	  elever.	  

➻  ACT	  gruppformat;	  6	  välgjorda	  publicerade	  studier:	  
	  	  	  	  	  -‐	  Alla	  publicerade	  i	  peer-‐review	  vetenskapliga	  tidskrifter.	  
-‐	  Två	  av	  dem	  gjorda	  på	  svenska	  format	  i	  Sverige.	  	  
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American Psychological Association (APA) 

List	  of	  Empirically	  Supported	  Treatments	  (EST),	  ACT	  for:	  	  
	  
	  
	  

1.	  Chronic	  pain 	   	  Status:	  Strong	  Research	  Support	  
	  
	  

2.	  Psychosis 	   	   	  Status:	  Modest	  Research	  Support	  
	  
	  

3.	  Depression 	   	  Status:	  Modest	  Research	  Support	  
	  
	  

4.	  Mixed	  Anxiety 	  Status:	  Modest	  Research	  Support	  
	  
	  

5.	  OCD 	   	   	   	  Status:	  Modest	  Research	  Support	  
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Summering av ACT-forskning 
Det finns i dagsläget fyra publicerade metaanalyser: 
➻  Hayes,	  S.	  H.,	  et	  al,	  2006.	  Totalt	  19	  studier.	  
	  	  	  	  	  	  Hayes,	  S.	  C.,	  Luoma,	  J.,	  Bond,	  F.,	  Masuda,	  A.,	  and	  Lillis,	  J.	  (2006).	  Acceptance	  
	  	  	  	  	  	  and	  Commitment	  Therapy:	  Model,	  processes,	  and	  outcomes.	  Behaviour	  
	  	  	  	  	  	  Research	  and	  Therapy,	  44,	  1-‐25.	  	  
➻  Öst,	  L.-‐G.,	  2008,	  Totalt	  13	  studier.	  
	  	  	  	  	  	  Öst,	  L.-‐G.	  (2008).	  	  Ef_icacy	  of	  the	  third	  wave	  of	  behavioral	  therapies:	  
	  	  	  	  	  	  A	  systematic	  review	  and	  meta-‐analysis.	  Behaviour	  Research	  and	  
	  	  	  	  	  	  Therapy	  (2008).	  doi:10.1016/j.brat.2007.12.005	  
➻  Powers,	  M,	  B.	  et	  al.	  2009,	  Totalt	  18	  studier.	  
	  	  	  	  	  	  Powers,	  M,	  B.,	  Zum	  Vörde,	  M,	  B.,	  Vörding,	  S.	  &	  Emmelkamp,	  P,	  M.G.	  (2009).	  
	  	  	  	  	  	  Acceptance	  and	  Commitment	  Therapy:	  A	  Meta-‐Analytic	  Review.	  Psychother	  
	  	  	  	  	  	  Psychosom,	  78:73-‐80.	  doi:10.1159/000190790	  
➻  Ruiz	  2010,	  Totalt	  29	  effektstudier.	  
	  	  	  	  	  	  A	  review	  of	  Acceptance	  and	  Commitment	  Therapy.	  Empirical	  Evidence:	  
	  	  	  	  	  	  Correlational,	  Experimental	  Psychopathology	  Component	  and	  Outcome	  
	  	  	  	  	  	  Studies.	  International	  Journal	  of	  Psychology	  and	  Psychological	  therapy.	  
	  	  	  	  	  	  2010,	  10,	  1	  pp:125-‐162.	  
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Ger ACT behandlingseffekter?  
I så fall, hur stora? 

ACT	  vs.	  annan	  behandling	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Samtliga	  resultat	  är	  till	  fördel	  för	  ACT.	  
	  

Gaudiano	  2009.	  
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KBT	  &	  KT	  	  
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.38	  Liten	  
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0	  
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Publicerade randomiserade, 
kontrollerade studier på ACT 
 
 
 

76 stycken  
2014 02 11 

RFT utvecklas 

Upplevelsebaserat undvikande som kärnprocess 

Färska	  översikter:	  Biglan,	  Hayes	  &	  Pistorello,	  2008;	  	  	  	  	  	  	  
Chawla	  &	  Osta_in,	  2007;	  Hayes	  et	  al.,	  2006.	  

30	  

	  	  Upplevelsebaserat	  
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Vetenskapligt publicerade, 
randomiserade  effektstudier  

 

- Specifikt på ACT i gruppformat  
för arbetlivet eller studenter 
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3.  Livheim,	  F.,	  Hayes,	  L.,	  Ghaderi,	  A.,	  Magnusdottir,	  T.,	  Högfeldt,	  A.,	  
Rowse,	  J.,	  Turner,	  S.,	  Hayes,	  S.	  C.	  &	  Tengström,	  A.	  (2014).	  The	  
Effectiveness	  of	  Acceptance	  and	  Commitment	  Therapy	  for	  Adolescent	  Mental	  
Health:	  Swedish	  and	  Australian	  Pilot	  Outcomes.	  Journal	  of	  Child	  and	  Family	  
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7 publicerade randomiserade effektstudier   

1.  Bond,	  F.	  W.	  &	  Flaxman,	  P,	  	  E.	  (in	  preparation).	  Enhancing	  the	  
effectiveness	  of	  transformational	  leadership	  with	  acceptance	  and	  
commitment	  therapy	  (ACT).	  	  
	  
(1	  dag	  ACT	  gav	  170	  miljoner	  mer)…	  	  

2.  Gustavsson,	  P.,	  Rudman,	  A.,	  Frögéli,	  E.,	  	  Djordjevic,	  A.	  	  &	  Livheim,	  F.	  
(in	  preparation).	  The	  Effectiveness	  of	  Acceptance	  and	  Commitment	  
Therapy	  for	  preventing	  stress	  related	  ill	  Health	  among	  future	  nurses.	  A	  
randomized	  controlled	  trial.	  	  

	  För	  summering	  av	  alla	  studier	  och	  direktlänkar	  eller	  fulltext	  se:	  
	  www.livskompass.se	  	  

	  

Och flera intressanta på gång, bl.a.:  

Planering för de två passen 
9:15-‐10:30	  

➻ 	  Vad	  är	  ACT?	  
➻ 	  Forskningsstöd	  för	  ACT?	  För	  det	  här	  formatet?	  	  
➻ 	  ACT	  för	  svåra	  tillstånd	  –	  Ungdomar	  på	  institution,	  SiS	  
➻ 	  Varför	  ACT	  mot	  arbetsliv	  och	  skola?	  
➻ 	  Innehåll	  i	  våra	  ACT-‐interventioner,	  smakprov	  
	  
	  

	   	   	  10:30-‐11:00	  FÖRMIDDAGSKAFFE	  
	  

11:00-‐12:30	  
➻ 	  Innehåll	  i	  våra	  ACT-‐interventioner,	  fortsättning,	  bl.a:	  
-‐	  Livskompassen 	   	  -‐	  90-‐års	  kalas	  
-‐	  Bussmetaforen	   	   	  -‐	  ACT-‐samtalskort	   	   	  	  

35	  

  ACT – Att leva livet fullt ut! 
  

-  Behandling av psykisk ohälsa, stress  
och riskbruk för ungdomar inom SiS. 

 
 

(ACT	  =	  Acceptance	  and	  Commitment	  Therapy)	  

Anders Tengström & Fredrik Livheim 
FORUM, Forskningscentrum för psykosocial hälsa 

Centrum för psykiatriforskning, 
Karolinska Institutet/Stockholms läns landsting 
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ACT gruppbehandling för ungdomar 
dömda till slutenvård inom SiS 

 

- Filmtajm? 
 

Vad är det här för behandling och för projekt? 
(kort sammanfattning av projektet)	


1.  Många ungdomar som kommer till SiS lider av psykisk 
ohälsa.  

 

2.  För att se om vi kan hjälpa ungdomar hantera psykisk 
ohälsa och leva livet mer i linje med hur de skulle vilja 
att livet ska se ut, har vi utvecklat en ACT-behandling  
 

3.  Denna testar vi testar inom SiS åren 2010–2015.  
 

4.  Totalt 12 SiS-institutioner är inblandade,  
 a) 161 ungdomar har inkluderats i huvudstudien 
 b) 92 ungdomar har fått ACT-intervention och 69 ungdomar         
     mer traditionell behandling 

 

ü   Normalisering av att livet bitvis gör ont 

ü   Undersöka hur man vill att livet ska se ut 

ü   Hur man kan hantera hinder så att man kan 
 skapa sig det liv man vill leva 

ü   Hur hanterar jag svåra tankar, känslor, minnen 
 och saker jag möter? Vilka är mina tendenser?   
 (droger?, slåss?, stjäl?, sluter mig? skär mig?) 

Några viktiga komponenter i behandlingen 
	  	  

	  ”ACT	  –	  A'	  leva	  livet	  fullt	  ut”	  	  
	  	  
	  Extremt	  sammanfa'at;	  handlar	  om	  a'	  jobba	  med:	  	  
	  

	  1.	  Vad	  vill	  jag	  I	  livet?	  (på	  rik@gt!)	  
	  2.	  Vad	  hindrar	  mig?	  (hur	  kan	  jag	  förhålla	  mig	  @ll	  det?)	  

	  
	   	  En	  bieffekt	  av	  a5	  leva	  livet	  som	  man	  vill	  leva	  det	  är	  a5	  

självska5ade	  psykiska	  problem	  o@ast	  minskar	  (Biglan	  et	  al.	  
2008).	  	  

ACT- att leva livet fullt ut 
 

ACT-‐	  a'	  leva	  livet	  fullt	  ut 

 

 Träff 1: Vad tycker jag är viktigt i livet?
 

ö
 

Träff 2: Vad tycker jag är viktigt i livet?  
ö
 

Träff 3: Vad hindrar mig? Vad kan jag göra åt det? 
ö
 

Träff 4: Vad hindrar mig? Vad kan jag göra åt det? 
ö
 

Träff 5: Att vara schysst mot mig själv. 
ö 
 

Träff 6: Hur kan jag leva det liv jag vill?  
         Hur hantera svårigheter på vägen?  

 

ACT- att leva livet fullt ut 
 

Vad tycker ungdomarna?	


ü  På den övergripande frågan om ungdomarna ”tycker att de 
lärt sig mycket nyttigt?” ger ungdomarna behandlingen 3.8 i 
snitt i betyg (skalan går från 1-5 där 5 är bäst) 
 
 

ü  Det är relativt vanligt: 
 - ungdomarna ber om mer ACT när de fått sina 12 timmar 
 - ungdomar rekommenderar andra ungdomar att gå 

ü  Ungdomarna är väldigt nöjda med gruppledarna som får 4.8 
av 5 i betyg  
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Vad tycker ungdomarna?	


 

ü  Vid flera tillfällen har ungdomar ”tjatat till sig” att få slutföra 
ACT-behandlingen utanför institutionen om de inte var klara 

 
ü  Gruppledarna (behandlarna ”på golvet”) tycker det fungerar 

bra. På den direkta frågan ”Vad tror du om denna metods 
potential att vara till nytta för ungdomar inom SiS?” ger 
gruppledarna ACT-behandlingen betyget 4.5 i snitt.  

ACT i grupp för ungdomar med stora problem 
- Publicerad förra veckan 

 

44	  

45	  

ACT i grupp för ungdomar med stora problem 
- Publicerad förra veckan 

 Deltagande ungdomar: 
ü  Åldrar 13-17 år.  
ü  Alla mådde dåligt.  
ü  Australien, de mest deprimerade. Sverige, de mest 

stressade.  

Behandlingarna 
 

ACT:  
Cirka 1,5 timmar ACT i grupp under 8 veckor 
 

Treatment as usual (TAU):  
Individuellt stöd från elevhälsovården under 12 veckor.  

Results Australia:   

	  
	  
	  
Primary	  outcome:	  
Reynolds	  Adolescent	  Depression	  Scale-‐2	  (RADS-‐2)	  showed:	  

	  -‐	  	  Significant	  treatment	  effect 	  :	   	  p	  =	  0.008	  
	  -‐	  	  Effectsize:	  Large	   	   	   	   	  Cohen’s	  d	  	  =	  0.86	  

	  
IntenPon	  To	  Treat	  (ITT)	  analysis	  with	  Mixed	  Model	  Repeated	  Measures	  (MMRM)	  	  
	  
	  
	  
	  	  

Results Australia:   

	  
	  
	  
Primary	  outcome:	  
Reynolds	  Adolescent	  Depression	  Scale-‐2	  (RADS-‐2)	  showed:	  

	  -‐	  	  Significant	  treatment	  effect 	  :	   	  p	  =	  0.008	  
	  -‐	  	  Effectsize:	  Large	   	   	   	   	  Cohen’s	  d	  	  =	  0.86	  

	  
IntenPon	  To	  Treat	  (ITT)	  analysis	  with	  Mixed	  Model	  Repeated	  Measures	  (MMRM)	  	  
	  
	  
	  
	  	  

Results Sweden:   

	  
	  
	  
Primary	  outcome:	  
Results	  for	  the	  Perceived	  Stress	  Scale	  (PSS)	  showed:	  	   	  	  

	  -‐	  	  Significant	  treatment	  effect 	  :	   	  p	  =	  0.009	  
	  -‐	  	  Effectsize:	  Large	   	   	   	   	  Cohen’s	  d	  	  =	  1.20	  

	  
IntenPon	  To	  Treat	  (ITT)	  analysis	  with	  Mixed	  Model	  Repeated	  Measures	  (MMRM)	  	  	  
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Results Sweden:   

IntenPon	  To	  Treat	  (ITT)	  analysis	  with	  MMRM	  	  
	  
	  
	  
Secondary	  outcome:	  
Anxiety	  (subscale	  in	  DAS-‐S)	  showed:	  	  
	  

	  	  	  -‐	  	  Marginally	  significant	  treatment	  effect:	  	  	  	  p	  =	  0.057	  
	  	  	  -‐	  	  Effect	  size:	  Large	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  Cohen’s	  d	  	  =	  0.80	  
	  
	  
	  	  

Results Sweden:   

	  
	  
	  
Process	  measure	  MAAS:	   	  	  

	  -‐	  	  Marginally	  Significant	  effect 	  :	   	  p	  =	  0.067	  
	  -‐	  	  Effectsize:	  Medium	   	   	   	  Cohen’s	  d	  	  =	  0.75	  

	  
(this	  is	  really	  cool	  since	  we	  did	  not	  do	  any	  mindfulness!)	  
	  

ACT as an Early Intervention Group Program for 
Adolescents – Summary  
Conclusions:	  Taken	  together,	  the	  ACT-‐intervention	  seems	  to	  
be	  a	  promising	  intervention	  for	  reducing	  stress	  and	  
depressive	  symptoms	  among	  young	  adolescents	  in	  school	  
and	  should	  be	  tested	  in	  full-‐sized	  studies.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  Depression,	  anxiety	  and	  stress	  are	  common	  problems	  among	  
	  adolescents.	  Teaching	  young	  people	  coping	  strategies	  in	  school-‐
	  based	  intervention	  programs	  is	  one	  promising	  approach.	  

51	  

Planering för de två passen 
9:15-‐10:30	  

➻ 	  Vad	  är	  ACT?	  
➻ 	  Forskningsstöd	  för	  ACT?	  För	  det	  här	  formatet?	  	  
➻ 	  ACT	  för	  svåra	  tillstånd	  –	  Ungdomar	  på	  institution,	  SiS	  
➻ 	  Varför	  ACT	  mot	  arbetsliv	  och	  skola?	  
➻ 	  Innehåll	  i	  våra	  ACT-‐interventioner,	  smakprov	  
	  
	  

	   	   	  10:30-‐11:00	  FÖRMIDDAGSKAFFE	  
	  

11:00-‐12:30	  
➻ 	  Innehåll	  i	  våra	  ACT-‐interventioner,	  fortsättning,	  bl.a:	  
-‐	  Livskompassen 	   	  -‐	  90-‐års	  kalas	  
-‐	  Bussmetaforen	   	   	  -‐	  ACT-‐samtalskort	   	   	  	  

52	  

Psykisk ohälsa ökat mellan 1980-2010  

➻  Undersökning	  i	  187	  länder	  perioden	  1980—2010.	  
Publicerad	  i	  medicinska	  tidskriften	  ”The	  Lancet”	  2013	  

➻  Den	  samlade	  sjukdomsbördan	  i	  världen	  från	  
mentalsjukdom	  och	  missbruk	  är	  tyngre	  än	  den	  globala	  
bördan	  från	  hiv/aids,	  tuberkulos,	  diabetes	  och	  
tra_ikolyckor.	  

➻  Psykisk	  sjukdom	  och	  missbruk	  den	  i	  särklass	  tyngsta	  
sjukdomsbördan	  i	  världen.	  	  

➻  Psykisk	  ohälsa	  ökat	  38%	  mellan	  1990-‐2010.	  Mer	  
forskning	  på	  effektiva	  insatser	  behövs.	  	  	  

Psykisk ohälsa och stress i Sverige  

➻  Stressrelaterade	  sjukdomar	  har	  av	  EU	  fastslagits	  vara	  ett	  
av	  unionens	  viktigaste	  hälsoproblem.	  

➻  Över	  40%	  av	  Sveriges	  befolkning	  mellan	  25-‐64	  år	  lider	  
av	  några	  former	  av	  negativa	  stressymptom.	  

	  
➻  OECD	  bedömer	  att	  den	  psykiska	  ohälsan	  är	  den	  
viktigaste	  utmaningen	  svenska	  företag	  och	  samhället	  	  
står	  inför,	  och	  förespråkar	  lösningar	  som	  exempelvis	  
gruppbehandlingar	  och	  självhjälp	  via	  internet.	  	  
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55	  

”Det	  är	  klart	  att	  du	  mår	  toppen.	  Dom	  här	  sakerna	  är	  
fullproppade	  med	  antidepressiva	  piller.”	  

	  	  
(105	  000	  svenskar	  på	  SSRI	  15-‐34	  år,	  2012!!!)	  

➻  808	  677	  personer	  i	  Sverige	  äter	  antidepressiva	  medel	  

➻  24	  %	  av	  den	  svenska	  vuxna	  befolkningen	  har	  sömnbesvär	  

➻  35	  %	  av	  den	  svenska	  vuxna	  befolkningen	  har	  någon	  gång	  
fått	  ont	  i	  hjärtat	  av	  stress	  

➻  70	  miljarder	  per	  år	  kostar	  den	  psykologiska	  ohälsan	  det	  	  
svenska	  samhället	  

➻  Majoriteten	  av	  alla	  långtidssjukrivningar	  kan	  relateras	  till	  stress	  	  

➻  Det	  behövs	  lösningar	  som	  exempelvis	  gruppbehandlingar	  och	  	  
självhjälp	  via	  internet.	  	  

Läget	  i	  Sverige	  

Att hjälpa många samtidigt (gruppbeh. & Internet) 

	  	  Utbildning	  av	  ACT	  gruppledare	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Självhjälp	  via	  Internet	  
	  	  	  	  www.livskompass.se 	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.stressklubben.se	  

	  

58	  

Vad vi bygger nu 

3. Screening för problem 

1. Attraktiv sida att landa i 

2. Hur vill jag att mitt liv   
    ska se ut? 
 
3. Screening för  
    problem  

4. Självhjälpstips   
    om problem 

5. Strukturerade   
    självhjälps-  
    program om  
    problem 

2. Livskompassen 

Stress Sömn Relationer Vikt Depression Ekonomi 

4. Självhjälpstips om  
    problem finns 

Stress Sömn Relationer Vikt Depression Ekonomi 

5. Självhjälpsprogram 

Stress Sömn Relationer Vikt Depression Ekonomi 

Planering för de två passen 
9:15-‐10:30	  

➻ 	  Vad	  är	  ACT?	  
➻ 	  Forskningsstöd	  för	  ACT?	  För	  det	  här	  formatet?	  	  
➻ 	  ACT	  för	  svåra	  tillstånd	  –	  Ungdomar	  på	  institution,	  SiS	  
➻ 	  Varför	  ACT	  mot	  arbetsliv	  och	  skola?	  
➻ 	  Innehåll	  i	  våra	  ACT-‐interventioner,	  smakprov	  
	  
	  

	   	   	  10:30-‐11:00	  FÖRMIDDAGSKAFFE	  
	  

11:00-‐12:30	  
➻ 	  Innehåll	  i	  våra	  ACT-‐interventioner,	  fortsättning,	  bl.a:	  
-‐	  Livskompassen 	   	  -‐	  90-‐års	  kalas	  
-‐	  Bussmetaforen	   	   	  -‐	  ACT-‐samtalskort	   	   	  	  

59	  

ACT för arbetslivet och studenter  
 
 

”ACT – Att hantera stress och främja hälsa” 
(Acceptance and Commitment Therapy/Training, ACT) 

 

60	  
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Format för behandling/kursen, 1 

Vad:	  
Utvecklar	  korta	  KBT/ACT-‐behandlingar	  för	  stress,	  
psykisk	  ohälsa	  och	  risk-‐/missbruk	  &	  smärta.	  

Format:	  
Totalt	  12	  timmar	  (4	  träffar	  à	  3	  h,	  el.	  7	  träffar	  à	  2	  h).	  
	  
	  

Vem	  ger	  behandlingen/kursen:	  
Psykologer,	  läkare,	  stresskonsulter,	  skolkuratorer,	  
skolsjuksköterskor,	  lärare,	  coacher,	  behandlare	  
(500	  gruppledare	  utbildade	  2007-‐2014).	  

Format för behandling/kursen, 2 
➻  Kort	  intervention	  i	  grupp	  (4-‐30	  personer).	  

➻  Utgår	  från	  standardiserad	  manual,	  med	  färdigt	  
arbetsmaterial	  och	  CD-‐skiva	  (och	  appen	  JAG-‐HÄR-‐NU)	  
för	  vidmakthållande	  av	  effekter.	  

➻  Formatet	  anpassat	  så	  att	  deltagarna	  inte	  behöver	  
lämna	  ut	  sig	  inför	  varandra,	  men	  är	  ändå	  väldigt	  
personligt.	  

➻  Deltagarna	  övar	  hemma	  mellan	  träffar	  för	  att	  öka	  
effekter	  av	  programmet.	  Deltagarna	  får	  direkt	  
återkoppling	  på	  ansträngningar	  i	  form	  av	  att	  öva	  
hemma.	  

62	  

Så här ser manualen ut 

64	  

Så här ser manualen ut 

Så här ser manualen ut 

66	  

Om man missat en träff kan man komplettera 
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Man	  kan	  antingen	  se	  hela	  kursen	  på	  _ilmer	  	  
eller	  sammanfattad	  i	  text.	  	  

Om man missat en träff: ACTonline 

59	  

Kommande gruppledarutbildningar 

Vårterminen	  2014	  
	  

➻  	  	  Stockholm:	  	   	  Startat	  två	  utbildningar	  3	  &	  4	  mars	  
	  

➻  	  	  London:	  	   	   	  Start	  3	  april	  med	  Bond	  &	  Flaxman	  	  
	  

	  
Höstterminen	  2014	  
	  

➻  	  	  Stockholm:	  	   	  Start	  av	  två	  utbildningar	  6	  &	  7	  oktober	  
	  

➻  	  	  Köpenhamn:	   	  Start	  13	  oktober	  
	  

➻  	  	  Malmö:	   	   	   	  Start	  16	  oktober	  
	  

Interventionens innehåll 
 

- Ett axplock 
 

69	  

ACT Att hantera stress och främja hälsa 
Träff 1 –  Om stress och om språket 
Fredrik	  Livheim.	  	  www.livskompass.se	  


