
 

 

Välkommen till 3-dagars utbildning  
i Fokuserad ACT 

 

Kursbeskrivning 

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) är 
en vidareutvecklad och “fokuserad” variant av Acceptance & 
Commitment Therapy. FACT utgår från en humanistiskt 
inriktad hälsosyn där hälsa främst handlar om i vilken 
utsträckning en människa har förmåga att kunna förverkliga 
det som är viktigt i livet. Att arbeta med FACT handlar därför 
mer om att lära klienten användbara färdigheter att hantera 
svårigheter i livet snarare än att bota klientens "fel". Målet 
med FACT är att bidra till en meningsfull förändring i 
klientens liv! 
 
I denna upplevelsebaserade utbildning får du lära dig 
grunderna till FACT och du kommer också själv att få prova 
på olika övningar som ofta används i arbetet med metoden. I 
utbildningen varvas teoretiska moment och diskussioner 
med praktiska övningar och rollspel. 

Innehåll 

I utbildningen får du lära dig att praktiskt genomföra samtal utifrån principerna för FACT, från första möte till 
avslutad kontakt. I utbildningen så kommer du även att få lära dig den teoretiska grund som behövs för att 
genomföra ett samtal utifrån FACT. 

Målet är att du efter utbildningen ska: 
❖ Kunna den teoretiska grunden till FACT: Inlärningsteoretiska principer och RFT (Relational Frame 

Theory) 
❖ Veta hur du på ett enkelt sätt kan arbeta för att öka dina klienters psykologiska flexibilitet och hur 

detta kan förbättra deras psykisk hälsa 
❖ Få praktiska verktyg för att i ett samtal främja öppenhet, närvaro och engagemang, som är de 

centrala processerna i FACT. 
❖ Kunna planera och sätta realistiska ramar för ett FACT samtal 
❖ Öva på att praktiskt arbeta med kortare sessioner i FACT 
❖ Lära dig hur du kan integrera FACT i ditt nuvarande arbete 

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare eller projektmedarbetare i projektet ”Värmland 
Tillsammans” och som arbetar med beteendeförändringar hos de klienter man möter inom projektet. 



 

 

 

Utbildare 

Mattias Myrälf, leg. psykolog, erfaren föreläsare och utbildare i Fokuserad ACT. Mattias har över tio års 
erfarenhet av arbete med ACT, FACT och KBT med patienter i alla åldrar i primärvården. 
 
Maths Wensmark, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi (kbt). Maths har 
arbetat i mer än 30 år med barn, unga och vuxna som psykolog och handledare inom hälso- och sjukvård, 
friskvård, företagshälsovård, skola, utbildning, socialtjänst och ideella organisationer. 

Kursarrangemang 

Kursen omfattar totalt 3 dagar. Utbildningens första två dagar är 6-7 november kl. 08.30-16.00  på Selma 
Spa i Sunne. Vid vistelsen på Selma Spa ingår mat och logi. 
 
Dag tre sker i Karlstad 12 december kl. 08.30-16.00. Plats meddelas senare. 
 
I samband med kurs kommer åhörarkopior och arbetsmaterial att delas ut. För kursintyg krävs deltagande 
samtliga 3 dagar och genomförande av en hemuppgift mellan dag 2 och 3. 


