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MELODY GARDOT 

• https://www.youtube.com/watch?v=_qphknagXqA&lis
t=PLsPginwoxUedaqnnb7yVWlON35EB88zD_ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_qphknagXqA&list=PLsPginwoxUedaqnnb7yVWlON35EB88zD_
https://www.youtube.com/watch?v=_qphknagXqA&list=PLsPginwoxUedaqnnb7yVWlON35EB88zD_


MELODY GARDOT 

• Født I New Jersey in 1985, tok ekstrajobber på 
pianobarer som tenåring. Hadde livet foran seg, var i 
gang med studier. 

• 18 år gammel ble hun påkjørt, mens hun syklet, av en 
bil, som gjorde en ulovlig sving.  Ble  forlatt på gaten. 

• Pådro seg multiple hodeskader og bekkenbrudd. 

• I de månedene hun lå på sykehus ble musikk hennes 
beste terapi, hun begynte å komponere => 
utgangspunkt for hennes første plate.  



MELODY GARDOT 

• Da hun ble utskrevet bestemte hun seg for å satse på 
musikken og gi ut plate, det ble en stor suksess! 

• Hun er hypersensitiv for lys og støy etter skaden, bruker 
mørke briller og trenger en spesiell sitteenhet på 
scenen.  

• Trenger Transcutaneous Electro-Nerve Stimulator (TENS) 
for å dempe nevropatiske smerter.  

• Kjent i Norge etter intervju på Skavlan I 2009. 

• Gitt ut flere plater med stor suksess, flere turneer, også i 
Norge. 

• Er en stor forkjemper for musikkterapi. 



HVORFOR GIKK DET SÅPASS 
BRA FOR MELODY? 

• AKSEPTERTE sorgen, sorgprosessen og TAPET 

• Hun AKSEPTERTE etter hvert forandringen i livet sitt 

• Hun engasjerte seg i noe som hadde VERDI for henne 

• Hun fant ny MENING 

 

• Hun utviste PSYKOLOGISK FLEKSIBILITET 



HVA ER PSYKOLOGISK 
FLEKSIBILITET? 

• I følge professor Ulrik Fredrik Malt i det Store Norske 
Leksikon:  

 

• «Fleksibilitet, bøyelighet. Ordet brukes i psykologi 
og psykiatri som beskrivelse for en normal evne 
til å kunne tilpasse seg endrede situasjoner, krav 
og nye mennesker, i motsetning til en 
personlighet kjennetegnet ved stivhet og 
motstand mot enhver endring». 

https://snl.no/psykologi
https://sml.snl.no/psykiatri
https://snl.no/personlighet


PERSONLIGHET, HAR DET 
BETYDNING VED 

SYKDOM/SKADE? 
• Hvem vil takle best et uforutsigbart sykdomsforløp, som 

for eksempel kreft? 

• Er det tvangsnevrotikeren, eller den litt kunstneriske 
rotekoppen? 

• Hvem vil takle best diabetes? 

 

• Har personlighet betydning for hvordan vi takler 
sykdom og skade? 

• Hva med tidligere erfaring og traumer? 



HVORDAN KAN VI HJELPE 
PASIENTEN SOM HAR FÅTT 

LIVET SITT SNUDD OPP NED? 

• Anerkjenne pasientens følelser og krisereaksjoner 
som følge av sykdommen eller skaden 

• La pasienten få tid til å gjennomarbeide sorg 

• Sjokkfase, reaksjonsfase, reparasjonsfase, 
nyorienteringsfase 

• Depresjon og angst MÅ BEHANDLES,  det fremmer 
rigid tenkning, lite fremdrift og energi, samt øker 
smerteopplevelen 

 



HVORDAN KAN VI HJELPE 
PASIENTEN SOM HAR FÅTT 

LIVET SITT SNUDD OPP NED? 
• Hjelp pasienten i gang med nyorientering og større 

fleksibilitet i tenkningen: 

• ACT: Aksept- og forpliktelsesterapi (Acceptance and 
Commitment Therapy) kan være en nyttig tilnærming når 
en må finne ny mening og retning i livet 

• ACT baserer seg på her og nå (mindfulness)prosesser og 
teknikker for adferdsendring 

• Har bakgrunn i relasjonell rammeteori og 
adferdspsykologien   

 

• http://emaa.no/atferdsskolen/leksjon-23 

 

 

http://emaa.no/atferdsskolen/leksjon-23
http://emaa.no/atferdsskolen/leksjon-23
http://emaa.no/atferdsskolen/leksjon-23


PSYKOLOGISK FLEKSIBILITET I 
FØLGE ACT: 

• Være tilstede i øyeblikket (oppmerksomt 
nærvær/mindfulness) 

• En har fokuset her og nå, ikke på det som var 
og ikke på det som kanskje kommer der 
fremme 

• Åpne opp, ha en aksepterende holdning 

•  Ha fokus på hva som er viktig, har verdi for deg, 
og gjøre det som er viktig 

 



HVORFOR KAN ACCEPTANCE AND 
COMMITMENT THERAPY (ACT) VÆRE EN 

GOD TILNÆRMING? 

• Mye brukt innen mestring av kroniske tilstander, 
særlig smerter, og i rehabiliteringsfeltet, generelt. 
Nyttig tilnærming ved alvorlig sykdom og skade, 
som har omfattende inngripen i pasientens liv. 

• «ACT bruker prosesser for akseptering og 
oppmerksomt nærvær, og prosesser for forpliktelse 
og adferdsendring, for å skape større psykologisk 
fleksibilitet» (Hayes 2006) 

 

 



ACT             

• ”Det er like mye liv i et øyeblikk med 
smerte som i et øyeblikk med glede”  

• Steven C. Hayes 
 

• ACT mener at for eksempel psykiske lidelser er definert 
for mye ut fra ulike ubehag 

• For å «bli frisk», må pasienten bli kvitt ubehag 

• ACT mener at oppfatningene om «sunn normalitet» er 
for sterke, og at ikke alt som defineres som lidelser, er 
unormalt 



ACT 

• Se på utbredelsen av blant annet rus, usikkerhet, 
depresjon, angst, selvmordstanker, ensomhet, 
aggresjon, sjenanse, sterke fordommer og vold!  

• ACT mener at lidelse langt på vei er normalt, og at 
overdrevet streving etter normalitet kan være usunt 

•  Fullstendig fravær av smerte, angst, tristhet og sinne 
bør ikke være det overordnede målet, og et liv uten 
dette kan være både vanskelig å oppnå, og et hinder 
for å leve i tråd med egne verdier 

 



ACT MODELLEN FORENKLET 
 

•ÅPNE OPP  

•VÆR TILSTEDE  

•ENGASJER DEG I NOE VERDIFULLT 

 



HEXAFLEXEN 



KJERNEPUNKTER VED ACT 

• Akseptering (smerten/skaden er der, men 
engasjer deg ikke i den følelsesmessig) 

• Her og nå fokus, oppmerksomt nærvær 

• Observer dine tanker, er de fastlåste og 
ufleksible? 

• Hva er dine verdier, hva er viktig for deg 
nå? 

• Forplikte deg til å gjøre nødvendige 
endringer 

• =>Utvikle psykologisk fleksibilitet 



MINDFULNESS/ 
OPPMERKSOMT NÆRVÆR 

• Mindfulness er en form for bevisst, våken 
tilstedeværelse her og nå i øyeblikket, i tanken, i 
følelsen, i sansningen eller i den opplevelsen eller 
handlingen som utspiller seg akkurat nå. 

• Bakgrunn i buddhistiske meditasjonsteknikker 

• Aksepterer det som befinner seg i 
bevissthetsstrømmen til enhver tid med en 
holdning av toleranse, omtanke, nysgjerrighet og 
undring, uten at det tas stilling til innholdet, 

 



MINDFULNESS/ 
OPPMERKSOMT NÆRVÆR 

• Et grunnprinsipp i mindfulnessmeditasjon er å 
forankre oppmerksomheten i pusten og å øve opp 
oppmerksomheten til alltid å vende tilbake til 
pusten når følelser og kroppsfornemmelser 
oppstår, og tankene automatisk vandrer 

• Vi kan velge å bare registrere at tankene og 
følelsene er der, og ikke utdype dem nærmere, 
bedømme dem eller evaluere dem 



LINK MINDFULNESS 
MEDITASJON 

• Her er et eksempel på en 3 minutters meditasjon: 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=cDflnqo0TQs 

 

• Mindfulness forklart animert: 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=mjtfyuTTQFY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cDflnqo0TQs
https://www.youtube.com/watch?v=mjtfyuTTQFY


MESTRING I HVERDAGEN 

• Akseptere at plagene er der over tid, kommer går 
varierer i intensitet, uten at det skal få styre følelser og 
stressnivå 

• Finne nye verdier  

• Personlige faktorer: hvordan klarer jeg med min type 
personlighet å takle denne type utfordring? 

• Psykisk fleksibel eller rigid? 

• Individuelle forskjeller, hva lindrer plagene hos meg, hva 
gir meg energi? 

• Balanse mellom aktivitet og hvile 



MESTRING I HVERDAGEN 
VED KRONISK SYKDOM OG 

SKADE 
• Be pasienten søke hjelp ved stort psykisk symptomtrykk 

• Angst og depresjon forverrer forløpet 

• Kognitiv terapi kan hjelpe 

• Gruppebehandling for angst og depresjon 

• Kurs i belastningsmestring KIB 

• Event. oppsøke grupper og organisasjoner med andre 
pasienter i samme situasjon/skade 

• Hvem velger du å dele tanker og opplevelser med? 



MESTRING I HVERDAGEN 
VED KRONISK SYKDOM OG 

SKADE 

• Styrk pasientens friske identitet: «Du er ikke din 
sykdom/skade, det er bare en side av deg» 

• Noe av det verste man kan gjøre mot seg selv er å hele 
tiden å sammenlikne seg selv med sitt tidligere friske 
jeg. 

• Oppfordre pasienten til om mulig å finne en type 
tilpasset fysisk aktivitet 

• Viktig for kroppsfunksjoner og kroppslig helse 

• Viktig for selvbilde og generell psykisk helse 

• Viktig for nyorientering og mestring 

 

 

 



MESTRING I HVERDAGEN 
VED KRONISK SYKDOM OG 

SKADE 

• Selv om pasienten er i krise og sorg, så kom tidlig inn og 
spør pasienten om hva som betyr noe for han/henne 

• Hva er pasientens verdier? ALLE HAR VERDIER! 

• Hva kan pasienten fremdeles gjøre eller sette pris på? 

• Her og nå fokus vil hjelpe pasienten til å fokusere mer 
på det som er mulig og det som betyr noe nå, og ikke 
på fortidens bragder eller overveldende bekymring for 
fremtiden. 



• https://www.youtube.com/watch?v=4dJ0ISaTLCc&ind
ex=2&list=PLsPginwoxUedaqnnb7yVWlON35EB88zD_ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4dJ0ISaTLCc&index=2&list=PLsPginwoxUedaqnnb7yVWlON35EB88zD_
https://www.youtube.com/watch?v=4dJ0ISaTLCc&index=2&list=PLsPginwoxUedaqnnb7yVWlON35EB88zD_

