
 
 

 
 

 
ACT I FORHOLD TIL DÅRLIGT HUMØR OG  DEPRESSION 

 
             “If we don’t decide where we’re going, we’re bound to end up where we’re headed.”    Kinesisk ordsprog 

 

 
 
            Forstemning, rumination og depression: 
 

 Hvad er forstemning og hvad er det godt 
for? 

-  Forstemning omfatter dystre, triste tanker, tomhed, glædesløshed og 

håbløshed 

-  Forstemning er en normal, psykologisk sund reaktion i forhold til 
tab eller hvis en forhindring ikke kan overvindes. Forstemning opstår 

og har til formål at få os til at ophøre med mål-søgende adfærd for at 

spare ressourcer.  

-  Forstemning kan også forhindre at vi præmaturt forfølger 

alternative mål og forhindrer på den måde uhensigtsmæssig 

adfærd.   

-    Der er intet unormalt eller forkert ved forstemning eller tristhed. Det 

er en del af den menneskelige oplevelse.  

     Hvad er depression ? 

- Hvis man ikke kan frigøre sig fra mål-søgende adfærd kan 
forstemning eskalere og siden kulminere i klinisk depression. 

-  Hvis man ikke er villig til opleve tristhed og tab i livet, kan denne 
undgåelse udvikle sig til depression  (se nedenstående om “dirty 

pain”). 

 Hvad er rumination - hvorfor er rumination ikke hjælpsomt ? 

-  Rumination er en måde at tænke på, hvor man 

-  Det forværrer forstemning og forårsager ved depression “dirty pain” 

(f.eks.  ”Hvorfor er jeg trist ? Det bør jeg ikke være. Jeg hader at have 

det sådan. Jeg er svag !” og dertil også at være bekymret eller vred 

over at føle sig deprimeret).  

forsøger på at løse 
problemet ”at have det dårligt" ved at regne det ud.  

 Hvad er konsekvenserne af rumination ? 

-  Depression øges. 
-  Negative livsbegivenheder erindres i 

højere grad. 

-  Selvkritik og selvbebrejdelser øges 

- Håbløshed omkring fremtiden øges. 
-  Evnen til at producere effektive løsninger, tilliden til disse og 

sandsynligheden for at de handles på reduceres. 

-  Rumination forveksles med ”indsigt”. 
 
 

Acceptance and commitment therapy describes 2 kinds of pain 
 "Clean" pain is something bad that happens to you 
 "Dirty" pain is your mind saying how bad, wrong you are 

 

 

ACT gjort enkelt 
 

 Accept  - accepter din indre oplevelse 
 Choose -  vælg en værdiretning 
 Take action - tag et skridt i værdiens retning 

 
  
 

 
 

Forhindringer  i forhold 
 til at handle: 

 
 

F = Fusion (når vi opfatter vores 

tanker bogstaveligt og de dominerer 
i forhold til vores handlinger)  

E = Excessive goals (dit mål er sat for 

højt eller du mangler færdigheder 

og/eller de nødvendige ressourcer) 

A = Avoidance of discomfort 
(manglende villighed til at give plads 

til det ubehag udfordringen vækker) 
R = Remoteness from values  (at man  
mister forbindelsen til vigtigheden; den 
underliggende værdi).  

 

 

D = Defusion fra tanker 
A = Accept af ubehag 
R = Realistiske mål 
E = Etablere kontakt til værdi 

 

 

 
 

 
Ressourcer 

 
• ”Slip tanketyranniet – Tag fat  

på livet”  
af  Steven C. Hayes 

 
• ”Lykkefælden” af Russ Harris 

 
• “Introduktion til ACT”  

af Susan Møller Rasmussen &  
Ole Taggaard Nielsen  

 
• “The Mindfulness and Acceptance  

Workbook for Depression” af Kirk  
  Strosahl and Patricia Robinson 
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