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Kontakt til nuet vs. 
manglende kontakt til 

nuet (fortids
og fremtids 
dominans)

Accept vs. oplevelsesmæssig undgåelse

Defusion vs. fusion

Værdier vs. manglende afklaring og kontakt med værdier

Engageret handling vs. passivitet og / eller impulsivitet ift. værdier
Det 

iagttagende 
selv vs. selvet
som indhold

Baseret på ”Acceptance and Commitment Therapy” af Hayes, Strosahl & Wilson (2013)
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Kan patienten lægge afstand til tankerne – se på
sine tanker frem for at se fra tankerne? Se dem 
som mentale bevægelser, når fusion med 
tankerne vil forhindre ham i at gå videre i en 
værdibaseret retning? 

Eller forholder patienten sig bogstaveligt 
til sine tanker og handler pr automatik 
herpå? Dikterer hans forventninger, 
regler og vurderinger, hvad han 
gør?

Kan patienten give plads til sine 
tanker, følelser og kropslige 
fornemmelser, når kamp eller kontrol
hermed vil forhindre ham i at begynde 
eller fortsætte en værdibaseret handling?

Eller forsøger patienten at undgå private 
oplevelser? Og hvis ja, hvilke og hvordan? 

Bliver oplevelsesmæssig undgåelse en 
barriere for værdibaseret, engageret 
handling?

Er patienten bevidst om, hvad han oplever i dette øjeblik, og 
formår han at have en fleksibel opmærksomhed på det, han 
oplever?

Eller ruminerer han over fortiden eller bekymrer sig  
om fremtiden? Virker han fraværende og ude af 

kontakt med nuet?

Eller fusionerer patienten med sin historie og sine private 
oplevelser og føler sig truet eller begrænset heraf?

Kan patienten se sig selv 
udefra og andre indefra?

Kan han se sig selv som den, der iagttager 
og rummer, det han oplever lige nu? Den der 

er større end sin historie og de oplevelser, 
der skifter fra øjeblik til øjeblik?

Er patienten i kontakt med sine værdier? 
Ved han,  hvad han ønsker at stå for i 

dette øjeblik, hvad han ønsker at gøre 
vigtigt med sin opmærksomhed og sine 

handlinger? Lader han sine værdier guide 
sine valg? 

Eller navigerer han i stedet på baggrund 
af fusion med regler og / eller 
oplevelsesmæssig undgåelse? 

Kan patienten sætte kortsigtede og 
langsigtede mål baseret på sine 

værdier og handle i 
overensstemmelse hermed? 

Lever han et meningsfuldt, vitalt og 
tilfredsstillende liv?

Eller handler han mere passivt og /
eller impulsivt (ufunktionelt – ikke 

effektivt) på sine værdier?
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