
”ACT	  –	  att	  hantera	  stress	  och	  främja	  hälsa”	  
	  
ACT-‐	  Acceptance	  &	  Commitment	  Training–	  är	  en	  mindfulnessbaserad	  beteendeträning	  med	  
stresshantering	  som	  starkt	  fokus.	  Deltagarna	  lär	  sig	  att	  hantera	  den	  stress	  som	  
ofrånkomligen	  uppstår	  då	  vi	  lever	  våra	  liv.	  Kursen	  är	  utformad	  av	  Fredrik	  Livheim,	  psykolog	  
och	  forskare,	  och	  ges	  i	  form	  av	  föreläsningar	  som	  blandas	  med	  övningar	  och	  workshop.	  
Mellan	  träffarna	  tränar	  deltagarna	  på	  verktyg	  som	  presenteras.	  Tidsåtgång	  för	  träning	  
hemma	  avgörs	  helt	  av	  deltagaren	  själv.	  
	  
Deltagaren	  får	  
-‐	  lära	  sig	  hur	  man	  kan	  förhålla	  sig	  till	  den	  stress	  som	  är	  ofrånkomlig	  i	  vardagen	  t	  ex	  på	  jobbet	  	  
-‐	  undersöka	  strategier	  och	  möjligheter	  för	  att	  konkret	  börja	  ta	  steg	  i	  den	  riktning	  som	  är	  
värdefull	  för	  deltagaren	  och	  motivera	  sig	  till	  nya	  levnadsvanor	  med	  syfte	  att	  främja	  hälsa	  och	  
välmående.	  	  
-‐	  verktyg	  att	  bli	  mer	  flexibel	  och	  prioritera	  samt	  uppmuntras	  att	  våga	  tänja	  gränser	  och	  se	  
alternativ	  i	  vardagen.	  
	   	   	  
Kursledare:	   Åsa	  Andtskär	  leg	  sjuksköterska,	  mindfulnessinstruktör	  (MBSR)	  

utbildad	  av	  Antonia	  Sumbundu	  och	  Camilla	  Sköld,	  utbildad	  i	  ACT	  
av	  Fredrik	  Livheim,	  JoAnne	  Dahl	  och	  Tobias	  Lundgren.	  Utbildad	  i	  
FACT	  (Fokuserad	  ACT)	  av	  Thomas	  Gustavsson	  och	  Rikke	  Kjelgaard.	  
Utbildad	  i	  MI.	  

	  
Tid:	   	  Ges	  som	  gruppformat	  om	  4x3	  timmar	  varannan	  vecka	  (8	  v)	  	  

alternativt	  6x2	  timmar	  varannan	  vecka.	  
	  
Antal	  deltagare:	   Från	  12	  och	  uppåt.	  	  
	  
	  

• ACT	  baseras	  på	  RFT	  (Relational	  Frame	  Theory)	  och	  är	  en	  väl	  beforskad	  metod	  som	  
ständigt	  utvecklas.	  Den	  har	  visat	  särskilt	  stor	  effekt	  vad	  gäller	  hantering	  av	  
smärttillstånd	  och	  stress.	  

• Mindfulness	  är	  träning	  i	  att	  vara	  närvarande	  i	  nuet.	  Mindfulness	  i	  vardagen	  är	  ett	  sätt	  
att	  förhålla	  sig	  till	  livet.	  Genom	  mindfulness	  kan	  man	  lära	  sig	  göra	  medvetna	  och	  
kloka	  val	  vilket	  kan	  motverka	  oro	  och	  stress,	  öka	  effektiviteten	  och	  livsglädjen.	  En	  
välkommen	  biverkan	  av	  mindfulnessträning	  är	  att	  man	  kan	  känna	  sig	  mer	  avslappnad	  
och	  att	  sömnen	  kan	  bli	  bättre.	  Forskning	  har	  också	  visat	  att	  immunförsvaret	  stärks	  
när	  stressen	  minskar.	  

• Mindfulness	  i	  vardagen	  utgår	  från	  MBSR,	  Mindfulness	  Based	  Stress	  
Reduction.	  	  Metoden	  är	  skapad	  av	  Jon	  Kabat-‐Zinn,	  docent	  i	  medicin	  med	  
beteenderelaterad	  och	  preventiv	  medicin	  som	  specialitet.	  Han	  har	  forskat	  på	  effekter	  
av	  mindfulness	  och	  arbetar	  kliniskt	  med	  metoden	  sedan	  1979	  på	  det	  center	  han	  
grundat	  vid	  University	  of	  Massachusetts	  Medical	  Center	  i	  Boston.	  Metoden	  används	  
idag	  allmänt	  inom	  sjukvården	  runtom	  i	  världen.	  

	  
	  


