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FACT
Focused Acceptance and 

Commitment Therapy
Giorgio Grossi

docent & leg psykoterapeut

Guidad stresshantering – sök på Stressmottagningen som ’artist’ 

Kerstin Jeding
fil dr & leg psykolog

• 33% i väntrummet har psykisk ohälsa

• 3% fick träffa psykolog eller kurator 
– alla träffade läkare

Kallionen et al 2010, SBU, 2005
Åsbring, Dal, Ohlring & Dalman 2014

Fråga till vårdcentralsläkare:

Vilka patienter med psykiska besvär 
erbjuder du samtal hos psykolog/kurator?

• De som mår sämst 49% 

• Alla 39% 

• De som själv frågar 9% 

• Erbjuder ingen, men informerar om att det 
finns 2%

Hur brukar psykoterapi initieras?

• Patienten har kontaktat sin husläkare

• Husläkaren skriver remiss till samtal
– Via egna mottagningen

– Via remiss till specialistvård/psykiatri

• Patienten kallas till första 
bedömningssamtalet, ofta följt av 1-2 till

• Därefter startar insatsen

• Terapiinsatsen är avgränsad till träffarna 
med samtalsbehandlaren

Den integrerade vårdmodellen

• Co-location 
alla arbetar i samma byggnad (tex en vårdcentral)

• Co-operation 
aktivt samarbete mellan yrkesgrupper utifrån gemensam 
modell ("so in this clinic we care about your whole health; 
your physical health is important to us, your emotional 
health is important to us...")

• Integration 
att samarbetet är självklart, man har delat journalsystem, 
inte går via remiss/administrativa specialvägar etc

PCBH/IBH

• Psykologen integreras i teamet

• Psykologen jobbar på liknande sätt som 
resten av teamet:
– Generalist

– Hög tillgänglighet (inget ”remisstänk”)

– Snabba, korta insatser när de behövs som 
bäst

• FACT, MI, beteendeaktivering, kort KBT
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Något håller på att hända…

• Allt fler vårdcentraler omorganiserar sig till 
någon version av PCBH
– Capio

– Region Östergötland

– Region Kronoberg

• Många kallar det IBH=Integrerad 
BeteendeHälsa som förespråkas av 
Beteendefokus AB som utbildar i det

Vårdmodellen i praktiken...

• Alla yrkesgrupper arbetar utifrån modellens grunder 
(ex acceptansbaserat, värdestyrt)

• Läkare och psykolog har kontor nära varandra och samma 
boknings- och journalsystem

• Läkare som snappar upp något från en patient erbjuder 
patienten att få träffa en kollega direkt - och gör en sk 
"warm hand-off" till psykologen

• Psykologen har alltid högst varannan av sina tider bokade 
och är även i praktiken nästan alltid tillgänglig både för 
direktbokningar (efter triage) och hand-offs

Dyrt?

• Kostnaden för den övriga vården minskar med 
20-30% då övriga vårdgivare avlastas

• Läkarna kan ägna mer tid åt den medicinska 
vård som de är utbildade för 
– och ordinerar mindre psykofarmaka eftersom 

psykologisk behandling är direkt tillgänglig

• Tillgängligheten stor fördel för patienterna

• Psykologerna ger sina mest verksamma insatser 
– vid lätt till medelsvår ohälsa
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Två olika saker...

• Den integrerade vårdmodellen (PCBH) 

• Den specifika terapiformen (FACT)

• ”Common factors” et al

versus

• EST: Empirically supported treatments

• PBCBT: Process-based CBT (Hayes & Hoffman, 2018)

• EBP: Evidence-based practise

Vi kommer att gå genom terapiformen, men 
grundprinciperna är samma som tillämpas 
av alla yrkesgrupper i sin vanliga 
yrkesutövning för att bland annat:

• öka följsamheten till behandling 

• öka möjligheterna till förändring

• öka motivationen 

= Alla yrkesgrupper modellerar och 
använder principerna
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Principerna vi går genom är för 
alla i vården

För psykologer, 
psykoterapeuter etc

För alla yrkesgrupper 
som träffar patienter

För de som vill 
organisera vården

FACT
Resten av dagen om terapiformen

Fokuserad ACT

- för om du kan lite mer om den, 
kan du sedan använda 

principerna i din vårdgivarroll

KBT bygger på 
inlärningspsykologi

• Respondent betingning (passiv tränas 
att koppla ihop en signal med en respons)

• Operant inlärning (aktiv belönas för vissa 
responser och bestraffas för andra)
– Vi gör mer av saker vi förstärks/belönas för

– Vi gör mindre av saker som straffas 

• Men språket då?

”Tredje vågens KBT”
Acceptance and Commitment Therapy

• FACT = Fokuserad ACT

båda utgår från samma grundprinciper

• ACT har ungefär samma resultat som 
klassisk KBT i forskningsreviews*
– och ACT’s förklaringsmodell stämmer också i 

forskningen (det gör inte KBT’s)

* Tex Twohig & Levin, 2017

ACT lär man sig genom att själv delta i 

(först därefter tränar man att ge till andra)

Du är deprimerad.

Du har idag börjat i 
terapi. 

Hur lång tid tar det 
att bli bättre?
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Terapiformen

• Focused Acceptance and Commitment 
Therapy, FACT

• 3-4 sessioner 

• 20-30 minuters sessioner

Varför bara 3-4 sessioner?

•Motivationen högst just när man ber om hjälp
(’a seminal moment’)

•Snabba förändringar bland 40-50%

•Terapiforskning – 30 – 40% hoppar av

•Ofta patientpreferens

•Hög tillgänglighet för ny/fortsatt kontakt vb

•Patientgruppen

Inspiration från korttidsterapi

• Bill O'Hanlon

• Milton H. Erickson 

• mfl

Tillgänglighet och Rätt vård

Vi behöver förändra vårt tänkande kring 
psykoterapi att ”mer är bättre”
• Behandlingsprotokoll 8 sessioner kan vara lika 

bra som 16 sessioner (depression)

• Behandlingsprotokoll som är några sessioner 
kortare kan vara bättre (insomni)

Mindre kan alltså vara bättre eller lika bra –
utan att väga in kostnadseffektivitet, 
bara resultat

These briefer interventions are likely to become increasingly 
necessary in the NHS. Do they have downsides?

• There is no convincing evidence that how much time you spend 
with someone in therapy directly determines the degree of clinical 
benefit. It is more what you educate the client in, when you do it, and 
how you do it. In the US we already have several large effectiveness 
studies showing that one-, two- and three-session interventions in 
general practice settings produce clinically significant, long-lasting 
changes in both symptoms and functional status. The effect sizes of 
these interventions by and large are comparable to ‘gold standard’ 
effect sizes seen from longer-term therapy RCTs with the same 
condition.

• The principles of ACT and FACT are really principles of how to live an 
intentional, value-based life. I’m confident that if the UK NHS were to 
adopt a principle-based treatment – rather than technique-based 
ones – that can be applied across the board with all types of medical 
and mental health issues, or their combination, that more people in 
need could be served without sacrificing clinical benefits.

Kirk Strosahl i intervju 2017 ’The Psyhologist’
https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-29/august/pain-inevitable-suffering-optional

ACT

• Kirk Strosahl

• Steven Hayes

• Kelly Wilson

FACT/Brief Interventions

• Kirk Strosahl

• Patricia Robinson

• Tomas Gustavsson 
Kirk & Patricia ger kurser i 
Sverige via HumanACT.se
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Utgå från att du får en session, 
hoppas på 4-5

• En kort terapi uppnår sitt mål innan 
patienten följer sin naturliga tendens att 
hoppa av

• Behandla varje session som om den vore 
den sista

Varför inte 45-min sessioner?

• Varför 45-minuterssessioner?

• ”Ber du tandläkaren borra en stund till?”

• Det tar så lång tid som det behövs, och då 
blir det 10-60 min (snitt ca 20 min.) 

Istället för att fylla 45 minuter med 
meningsfullt terapiinnehåll, så väljer du ut 
det som patienter har mest behov/nytta av 
just nu, och ger den insatsen

• Vem kan ge FACT?

• Vem passar FACT för? •"People don't come to therapy because
they're suffering. Lots of people suffer. 
They come because they're stuck."

Korta behandlingar:  
Fungerar det?

• God terapeutisk allians (Corso et al., 2012)

• Behandlingsresultat kvarstår två år efter 
behandling (Ray-Sannerud et al., 2012)

• 80,5% signifikant förbättrade på PHQ-9, samt 

• Minskning av övriga besök på vårdcentralen 
(McFeature och Pierce, 2012) 

• Funktionsförbättringar efter session 1, ökade 
efter session 2-4 (Bryan, Morrow, & Appolonio, 2009)
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Forskning på ultrakorta behandlingar, ex

Robinson, Patricia & Korff, Michael & Bush, Terry & Ludman, E & Simon, G & Walker, E. 
(1996). A Multi-faceted Intervention to Improve Treatment of Depression in Primary 
Care. Archives of general psychiatry. 53. 924-32. 

Barkham, Rees, Stiles, Hardy & Shapiro (2010). Dose-Effect Relations for 
Psychotherapy of Mild Depression: A Quasi-Experimental Comparison of Effects of 2, 
8, and 16 Sessions. Psychotherapy Research. 12. 463-474. 10.1093/ptr/12.4.463. 

Barkham, Shapiro, Hardy, & Rees (1999) Psychotherapy in two-plus-one sessions: 
Outcomes of a randomized controlled trial of cognitive-behavioral and psychodynamic-
interpersonal therapy for subsyndromal depression, Journal of consulting and clinical 
psychology, 67.

A total of 116 clients with a range of subsyndromal depression received 3 therapy sessions: 2 sessions 1 week apart 
followed by a 3rd session 3 months later (the 2 + 1 model). Clients were stratified for severity on the Beck Depression 
Inventory (BDI) as stressed, subclinical, or low-level clinically depressed. In a 2 x 2 design, they received either 
cognitive-behavioral (CB) or psychodynamic-interpersonal (PI) therapy, either immediately or after a 4-week delay. An 
initial advantage for the immediate condition disappeared once the delayed-condition clients received treatment. 
Improvement rates at the end of treatment were 67% (stressed), 72% (subclinical), and 65% (low-level clinically 
depressed). There were no significant differences between CB and PI treatment methods, with the exception at 1-year 
follow-up, when the BDI showed a significant advantage for CB. Implications for designing very brief planned 
interventions are discussed.

Läs och diskutera:
”Population value index” (s11-12) och ”Population effectiveness” tex avsnitt 27 s 14 

(Strosahl & Robinson, 2018)

Sid 70-85 i nedan text om psykologisk behandling i 
primärvården

• https://www.psykologforbundet.se/globalassets/a-
foreningarnatverk/natverk/primarvardsnatverket/antologi
n/psykolog-i-primarvard---inlaga.pdf

Strosahl, Kirk & Robinson, Patricia. (2018). Adapting 
empirically supported treatments in the era of integrated 
care: A roadmap for success. Clinical Psychology: Science 
and Practice. 25. 10.1111/cpsp.12246. 

• https://pdf.zlibcdn.com/dtoken/13f0b221de1dc00e92611
2a70994055e/cpsp.12246.pdf (Pdf:en finns nu att ladda 
ner från kerstinjeding.se/ki)

HUR GÖR MAN, DÅ?

Första sessionen
• Intro som anknyter till vårdmodellen och vad läkaren sagt 

samt ger överblick över mötet. "Ok?"

• Intervju, ca 15-20min

• Intervention i rummet

• Planera väl vald hemuppgift, som har placerats in i större 
sammanhang (om du går till kyrkan på söndag som vi 
planerat, då vet du att du har brutit ditt mönster och börjat 
vända dig utåt mot människor igen som är viktigt för 
dig…)

• Fråga patienten om han/hon vill följa upp tillsammans 
igen eller inte önskar mer stöd, och när de vill följa upp

Uppföljningssession

• Hur gick uppgiften? Hur fungerade det? 
(Fråga om det inneburit fler förändringar)

• Ny intervention i rummet 

• Ny hemuppgift som igen ramas in i större 
sammanhang

• Fråga patienten om han/hon vill följa upp 
tillsammans igen och när 

VAD HAR DU PROVAT?
HUR HAR DET FUNGERAT?
VAD HAR DET KOSTAT DIG?

Vi utmanar något vi kallar ”kontrollagendan”….
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ÖVNING: PROVA INTERVJUN

(se handout Work, Love, Play – intervju på kerstinjeding.se/ki)

Intervjun

1. Hur var det att bli intervjuad?
– Kändes det kort/långt? 

– Kändes det som att vårdgivaren förstod dig 
och din situation?

2. Hur fungerade det att intervjua?
– Kändes det kort/långt? 

– Kändes det som att du fick tillräcklig 
information om patienten och dennes 
situation?

SKRIV GÄRNA DINA TANKAR I CHATTEN!

Intervention i rummet

• Utgår från 

”ACT Hexaflexen”

Se handout ACT-FACT-Hexaflexen-Handout
på kerstinjeding.se/KI

Ohälsa <= Inflexibilitet Flexibilitet => Meningsfullt liv

I dåtid eller framtid Kan ta in nuet

Svag kontakt med egen Värderad Riktning Stark kontakt med egen Värderad Riktning

Impulsiv, passiv, kontra-produktiv
Kan upprätthålla handlingar i Värderad 
Riktning

Fastnat i begränsande berättelse/r om sig 
själv

Kan ta ett steg tillbaka och observera 
eventuella berättelser 

Sammansmält med upplevelser
Kan ta ett steg tillbaka och observera 
upplevelser

Undviker upplevelser 
(ex tankar, känslor och kroppsförnimmelser)

Accepterar upplevelser 
(ex tankar, känslor och kroppsförnimmelser)

Värderingar styr vår riktning
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Värderad riktning

Handlingar

Mål

Terapin (eller livet) handlar om att 
agera i värderad riktning

När värderad riktning är utstakad, handlar 
det om att hitta sätt att hantera det som 
hindrar från att leva i värderad riktning:

• Hinder kan finnas i den yttre världen
(inga pengar, det regnar, ingen barnvakt)

• Hinder kan finnas i den inre världen
(oro, ångest, negativa tankar, hjärtklapp)

Livskompassen

 Relationer
 Arbete
 Fritid
 Utveckling
 Samhälle/miljö
 Andlighet
 Hälsa/egenvård
 …osv

Vanliga tekniker för VR

• Bevista din egen begravning

• Gravstenen

• Hyllningstal

• Ett dygn kvar att leva

• Trollspöet

• Möt dig själv som gammal

• Förebilder

Att möta sig själv som 90-åring

Värderad riktning

Handlingar

Mål
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Skillnad Mål – Värderad riktning
- mål går att bocka av, inte den värderade riktningen

• VR är fortlöpande handlande
– dvs saker du kan göra

– Ex: du kan inte göra lycka

• VR handlar om övergripande kvaliteter
– Dvs hur?

• VR handlar om valda/önskvärda kvaliteter
– Hur du vill/önskar bete dig

Checklista Värderad Riktning (VR)

• Kolla att det inte är mål 
(mål går att bocka av, uppnå)

• Kolla att det inte är känslor 
(du kan inte göra dem)

• Kolla att det inte handlar om dina 
önskningar och behov
(VR är ditt eget fortlöpande beteende)

• Kolla tidsfaktorn
(mål finns alltid i framtiden, VR här o nu)

MÅL

Svarar på frågorna…

• Vad?

• När?

• Hur ofta?

• Hur länge?

De ska gå att bocka av!

Riskabla mål

• Vaga mål

”Att röra på mig mer”

• Emotionella mål

”Bli lycklig” ”Må bra”

• Den dödes mål

”Inte skrika på barnen”

• Insiktsmål

”Förstå varför det blivit såhär”

Resten av en terapi (eller ett liv) 
handlar om att gå i värderad riktning

och terapeuten hjälper till att identifiera och hantera hinder för detta

Tex Tankar
”Jag klarar det aldrig”
”Jag orkar inte”
”Jag gör det imorgon”

Känslor
Ångest
Nedstämdhet
Oro

Kroppsförnimmelser
Trötthet
Värk
Hjärtklappning

Hur övriga vårdgivare bemöter tankar, känslor och 
kroppsförnimmelser spelar enorm roll 

”Usch, så kan du inte ha det”
”Jag ska hjälpa dig att bli av med ångesten”
”Jag har läkemedel så att du slipper känna så”
”Oj, jag förstår att du inte kan jobba/xyz när du har det så”
Tänk alltså inte bara på VAD ni säger, utan HUR ni säger det!

• Resten av dagen provar vi olika tekniker 
för att hantera inre hinder 
– ofta det som hindrar oss från att leva i 
vår värderade riktning
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Ohälsa <= Inflexibilitet Flexibilitet => Meningsfullt liv

I dåtid eller framtid Kan ta in nuet

Svag kontakt med egen Värderad Riktning Stark kontakt med egen Värderad Riktning

Impulsiv, passiv, kontra-produktiv
Kan upprätthålla handlingar i Värderad 
Riktning

Fastnat i begränsande berättelse/r om sig 
själv

Kan ta ett steg tillbaka och observera 
eventuella berättelser 

Sammansmält med upplevelser
Kan ta ett steg tillbaka och observera 
upplevelser

Undviker upplevelser 
(ex tankar, känslor och kroppsförnimmelser)

Accepterar upplevelser 
(ex tankar, känslor och kroppsförnimmelser)

Kontakt med nuet

• Faktiska versus
värderande 
beskrivningar

• Öva ”mindfulness” 
eller ”medveten 
närvaro” utan syfte att 
förändra tillståndet

Uppföljningssession

• Hur gick uppgiften? Hur fungerade det? 
(Fråga om det inneburit fler förändringar)

• Ny intervention i rummet 

• Ny hemuppgift som igen ramas in i större 
sammanhang

• Fråga patienten om han/hon vill följa upp 
tillsammans igen och när 

Citat

• Remember you're powerless

• You have no dog in this race

Acceptans

För att det fungerar 
sämre att kontrollera
NB måttstocken: allt som fungerar = 
hjälper mig att leva i VR

• Badbollsliknelsen

• Kvicksandsmetaforen

• ”och” (inte men)

• Gula jeepen-övningen

Defusion (och Self as context)

• Du är inte dina 
tankar/känslor, du är 
den som har dem

• Just nu har jag en 
tanke som säger ”xxx”

• Radiometaforen
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Böcker för alla i vården:
Robinson, PJ, Gould DA & Strosahl, KD (2010) Real Behavior Change in Primary Care: 
Improving patient outcomes and increasing job satisfaction.

Strosahl, K, Robinson, P & Gustavsson, T (2012) Brief interventions for radical behavior 
change: Principles and practice of focused acceptance and commitment therapy. (FACT) 
(Finns nu på svenska som Fokuserad ACT)

Terapeutmanualer för ACT:
Hayes, Strosahl & Wilson, 1999 Acceptance and Commitment Therapy - An Experimental 
Approach to Behavior Change
Hayes, Strosahl & Wilson, 2012 (2013 på svenska: ACT i teori och tillämpning : Vägen till 
psykologisk flexibilitet)
Bra introduktion är… Russ Harris ”ACT helt enkelt”, 2012

Självhjälpsböckerna ” Lyckofällan” av Russ Harris och ”Sluta grubbla, börja leva” av Steven 
Hayes, ”Släpp taget om smärtan” av JoAnn Dahl & Tobias Lundgren
G Grossi & K Jeding (2018) Vägen ur utmattningssyndrom
Kerstin Jeding (2010) 29 sidor mot stress och 29 sidor mot oro, Albert Bonnier förlag. 

Sömnböcker
Marie Söderström (2008) Sömn. Sov bättre med KBT. Viva förlag.
Kerstin Jeding (2010) 29 sidor mot sömnbesvär. Albert Bonnier förlag. 

Litteraturlista (se också artiklar) Boktips

KBT/ACT vid UMS KBT/ACT vid pandemi

Tack för oss!
kerstin@jeding.se KerstinJeding.se
grossi@stressmottagningen.com GiorgioGrossi.se

Stressmottagningen.com

Vad kan du göra idag?

Guidad stresshantering – sök på Stressmottagningen som ’artist’ 
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