Alice: perhaps she could have a
slight smile and if her eyes could
be less thick and dark just so she
looks a little warmer. Perhaps her
iris’ could be another colour rather
than black e.g. blue?

18.) Harvey has psoriasis
and describes his experiences of improving his
body language during
counselling: "The body language thing, we did this in
my sessions and I found
that really helpful and I
think it’s quite practical, it’s
something that a lot of
people who are a little bit
suspicious about counselling could really buy into. I
think that that was certainly
true for me".

Nettbasert støtte for ungdom som har fått utseendet påvirket av sykdom eller skader.

Vi vil at barnet ditt skal få mest mulig
ut av UNG Face It!
Her er noen måter du kan hjelpe
• Oppmuntre ungdommen til å gjøre ferdig hele programmet
• Minn ungdommen på når gjennomføring av neste kapittel nærmer seg
• Hjelp ungdommen med å unngå andre forstyrrelser og oppmuntre dem til å slå
av andre enheter (som mobiltelefon, nettbrett osv) når de jobber med UNG Face It
• Hvis ungdommen strever med å gå gjennom et helt kapittel av gangen, spør om
han/hun trenger en pause og bidra til å oppmuntre ham/henne til deretter å
komme tilbake til kapittelet for å gjøre det ferdig
 Etter hvert kapittel spør ungdommen om noe av det som det har lært:
Kapittel 1:
Kapittel 2:
Kapittel 3:
Kapittel 4:
Kapittel 5:
Kapittel 6:
Kapittel 7:

Hvorfor er utseendet et så stort problem for noen ungdommer?
Hvilke tips har du fått som du kan bruke når du skal starte en samtale?
Hva betyr REACH OUT modellen?
Fortell meg om sammenhengen mellom tanker, følelser og handling
Hva er SMART-mål?
Hvilken angstunngåelsesteknikk foretrekker du av de du har lært?
Fortell meg hvordan «Fang den, sjekk den, endre den»-metoden kan hjelpe?

 Spør om han eller hun ønsker å øve på ferdigheter og strategier med deg
 Spør om de ukentlige aktivitetene og oppmuntre til å gjennomføre dem
 Ta kontakt med forskningsteamet hvis du har spørsmål eller bekymringer
e-post: krifer@ous-hf.no | T: +47 23 07 53 40 | www.ungfaceit.no

