
Når smerte er en del av livet   

- Hvordan kan en tilnærming med aksept og verdifokus 
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Litt om meg
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Grunnantakelser / myter i samfunnet

- Vi kan leve et liv fri for smerte, eller bli smertefri

- Vi kan bli lykkelige og vellykket bare vi gjør de riktige tingene

Realiteten: 

Ca 30% av den norske befolkningen lever med langvarig smerte (HUNT-studien)

Om lag halvparten opplever psykisk lidelse i løpet av livet (Norsk psykologforening)



Grunnpremisser i ACT

(Acceptance & Commitment 

Therapy / 

Aksept og verdibasert terapi)

Alle mennesker opplever smerte i større eller 

mindre grad, i løpet av livet. 

Smerte er i denne sammenheng et samlebegrep 

for alt som hemmer livsutfoldelse, som f.eks. 

sykdom og skade, tanker, følelser og belastende 

livsopplevelser. 

I ACT legges det ikke vekt på å redusere smerten 

/ symptomet som hovedmål.

Fokuset er heller å endre hvordan vi forholder 

oss til symptomer, slik at de ikke er til hinder for 

et meningsfullt liv. 



Aksept og verdifokus 

i møte med smerter

?



“Du må bare lære deg å 

leve med det”



I gruppebehandling:

“Hva er smerte 

for deg?”



Hva betyr egentlig 

“å leve med det?”



En liten øvelse

…
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Kamp - flukt 



Kontroll + unngåelse

= 

SMART!



funker bra, det….



funker bra, det….

eller?



Smerte = fare



Kontroll + unngåelse

= 

SMART!



Aksept - og verdifokus
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En gave jeg ikke har bedt om

En ubuden gjest

Et monster jeg bare vil vinne 

over og bli kvitt



Aksept - og verdibasert terapi

Arbeidet i ACT går ut på å øke «psykologisk fleksibilitet». Med dette menes vår evne til å være 
åpne og aksepterende overfor det vi opplever, å være til stede og i kontakt 
med livet her og nå, og å gjøre handlinger som er forankret i egne 
verdier. Målet er å kunne skape et givende liv, til tross for all smerte som uunngåelig vil følge med. 
ACT bygger på et premiss om at alle mennesker opplever smerte i større eller mindre grad, i løpet av 
livet. Smerte er i denne sammenheng et samlebegrep for alt som hemmer livsutfoldelse, som f.eks. 
sykdom og skade, tanker, følelser og belastende livsopplevelser. I ACT legges det ikke vekt på å 

redusere smerten, altså symptomreduksjon. Fokuset er heller å endre vårt forhold til 
symptomer, slik at de ikke er til hinder for et meningsfullt liv.

https://www.fysioterapeuten.no/act-fagessay/hva-har-kaktuser-med-rehabilitering-a-gjore/134936

https://www.fysioterapeuten.no/act-fagessay/hva-har-kaktuser-med-rehabilitering-a-gjore/134936


Åpen

Aksepterende 

overfor det vi 

opplever

Til stede

I kontakt med 

livet her og nå

Forankre 

handlinger i 

egne verdier



Hva kan være 

krevende i ulike 

livsfaser

- og hvordan 

møte det?



Hva kan være 

krevende i ulike 

livsfaser

- og hvordan møte 

dette med 

verditilknytning og 

aksept?

Barndom og oppvekst - skape eierforhold til egen kropp 

uten å begrense

Ungdomstid - oppmuntre utforskende framfor ødeleggende 

atferd

Ung voksen - etablering, selvrealisering - skape 

bærekraftige vaner og balanse

Voksenliv - med eller uten familie, jobb 

- egenomsorg og bidragsyter hånd i hånd

Aldring - vedlikehold av kroppen knyttet opp mot verdier -

nye roller og overganger i identitet

Livets sluttfase - fokus på det som er - nå



Ungdomstid

- utforskning, 

selvstendiggjøring

- tar muligvis for lite 

hensyn til risiko og 

skader

- oppsøker risiko 

som opprør?
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Ungdomstid

Møte ungdommene der de 

er!

Øve opp ferdigheter:

- Legge merke til kropp, 

tanker, følelser

- Utforske “sunn” risiko

- Bli kjent med egen 

“rådgiver”

(DNA-V modell, Hayes & Ciarrochi)
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Etablererfase - valg

Utdanning - jobb - familie

Skal - skal ikke

Hva skal jeg ta hensyn til
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Etablererfase - valg

Bli kjent med egne behov og verdier

Oppsøke (nok) kunnskap og ekspertise

Hva er viktig for meg - overfor meg selv 
og andre

Hvordan “øve i fredstid” på å ta vare på 
meg selv, styrke egne ressurser og 
våge å ta imot fra andre

“Oksygenmaska”
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Overganger

Photo by Diana Parkhouse on Unsplash

Arbeid 
- full eller deltid - ufør -

pensjonist

Sosial tilhørighet

Nye livssituasjoner
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Overganger

Photo by Diana Parkhouse on Unsplash

- Roller / identitet

- Fysiske og psykiske 

utfordringer

- Økonomi

Hva styrer mine valg - med 

det nye utgangspunktet?

Hva kan jeg akseptere, hva 

kan jeg kontrollere?

https://unsplash.com/@ditakesphotos?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Hva blir med på lasset?

Smerter - fysisk, psykisk, sosialt

Sinne 

Usikkerhet for framtiden

Sorg

Utilstrekkelighet

Frykt

Samvittighet



Åpen

Aksepterende 

overfor det vi 

opplever

Til stede

I kontakt med 

livet her og nå

Forankre 

handlinger i 

egne verdier



Spørsmål som kan 

være nyttige

Hva og hvem er viktig for meg?

Hvordan ser det ut - og kjennes det ut - når 

jeg lever vitalt og meningsfylt?

Hva dukker opp og står i veien?

Hva gjør jeg som regel når jeg blir stående 

fast?

Hvordan kan jeg “hekte meg av” og komme i 

gang med ett lite steg?



“Når smertene kommer, kan jeg nå stoppe 

opp litt og lytte til hva jeg trenger, heller enn å 

dure videre på autopilot”



“Jeg er blitt litt greiere med 
meg selv”
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I et ACT-

perspektiv:

Verdier eller det jeg 

ønsker skal guide meg i 

det livet jeg ønsker å 

leve

Akseptering / villighet

Ta utgangspunkt i det 

som er, slik det er 

akkurat nå. 

Betyr ikke å resignere 

eller gi opp håp om 

endring!
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Hvorfor er du her i 

dag?



Adaptert fra “Matrix” v/Kevin Polk





- bidra
-være grundig
-til stede

-blir nervøs
-hører jeg til?
-klump i magen
-anspent

-utsetter
-forbereder 
masse
-avlyse?

-godt nok
-stiller opp
-søke blikkontakt
-søvn, yoga



Åpen

Aksepterende 

overfor det vi 

opplever

Til stede

I kontakt med 

livet her og nå

Forankre 

handlinger i 

egne verdier



Ressurser for videre lesning

Artikkel fra 2021 i Fysioterapeuten “Hva har kaktuser med rehabilitering å gjøre”

Smerteforskning og ACT: www.contextualscience.org

DNA-V for arbeid med barn og unge: https://dnav.international/

Facebook: ACT Norge

Ta gjerne kontakt! eli.alperstein@trondheim.kommune.no

https://www.fysioterapeuten.no/act-fagessay/hva-har-kaktuser-med-rehabilitering-a-gjore/134936
http://www.contextualscience.org
https://dnav.international/
mailto:eli.alperstein@trondheim.kommune.no


Takk for meg!


