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Vad är mindfulness?

Vad är mindfulness (inte)?


Ett tillstånd/förmåga/förhållningssätt



som alla har tillgång till
som kan övas och utvecklas på olika sätt



Meditationsinriktning



Svåröversatt begrepp

(mindfulnessmeditation)





Ursprung

Zenbuddhism

Medveten närvaro
Fokuserad uppmärksamhet
Varsevarande
Sinnesnärvaro

Vad är mindfulness?

Meditation
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MBSR

Mindfulness-Based Stress Reduction
Mindfulnessbaserad stressreduktion/stresshantering
“Mindfulness is the awareness that emerges
through paying attention, on purpose, in the
present moment, and nonjugmentally, to
things as they are.”
- Williams, Teasdale, Segal,
Kabat-Zinn

Mindfulness - definition
“Mindfulness är den medvetna närvaron i
nuet, som utvecklas genom att avsiktligt,
uppmärksamt och utan dömande, observera
saker och ting som de är.”
- Williams, Teasdale, Segal,
Kabat-Zinn
(översättning Henrik Kok)

MBKT

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT)
Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)
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Positiva effekter av mindfulness
- fysiologiskt

Positiva effekter av mindfulness
- psykologiskt
stress
oro/ångest
depression
känsloreglering
minne
uppmärksamhet
koncentration/hantera
störningar
medkänsla och altruism
aggression, fientlighet
impulskontroll

immunförsvar
smärtkänslighet
hjärtinfarkt
hjärnblödning
blodtryck
inflammatoriska processer
densitet av hjärnans grå substans i
delar som representerar lärande,
minne, känsloreglering och medkänsla

Positiva effekter av mindfulness
- medicinskt

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi
(MBKT)
Socialstyrelsen 2016, Nationella riktlinjer för vård vid
depression och ångestsyndrom

Depression
Ångest
Fibromyalgi och smärttillstånd
Olika cancerformer
Hjärt- kärlsjukdomar
Psoriasis
Reumatiska besvär
m.m,

SBU, 2014: ”Mindfulness ger jämfört med icke specifik
aktiv kontroll en liten förbättring av ångestsymtom,
depression och smärta (måttlig evidensstyrka)”

STRESS

Mindfulnessbaserad metodik

MBKT, 8v-program

Mindfulness ingår i stor omfattning

 MBSR - mindfulness-based stress reduction (stressrelaterade besvär)
 MBCT - mindfulness-based cognitive therapy (depression, ångest, suicid)
 MBPM - mindfulness-based pain management (smärta)
 MBEAT - mindfulness-based eating awareness training (hetsätning)
 MBAT - mindfulness-based art therapy (cancer)
 MBRP - mindfulness-based relapse prevention (substansberoende)
 MBTP - mindfulness-based trauma prevention (trauma)
 mfl






8 sessioner á ca 2 tim, veckovis
Grupper på 8-12 personer
Upplevelsebaserat
Stor vikt på egenträning

Mindfulness ingår som del

 DBT - dialectical behavioral therapy (borderline personlighetsstörning)
 ACT - acceptance and commitment therapy
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Segal, Wiliams, Teasdale: Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression
Kabat-Zinn, Full Catastrophe Living

3

2018-05-24

MBKT – upplägg av session

MBKT - Meditation/övningar
”Formell” träning (guidat)



• Veckotema
• Meditation/övningar
• Hemövningar




Kroppsskanning
Meditation i rörelse
(gång, yoga, och sträckningar)



Sittande meditation

Informell träning






Måltid
Vardagliga aktiviteter
(duscha, diska, borsta tänder)



MBKT – Hemträning
Kroppsskanning
Yogameditation
Töjning & Andning
Sittande meditation
Andrum (4 min)
10 min sittande meditation
20 min sittande meditation

Vecka 1-4, Uppmärksamhet:
kroppen i stillhet och i rörelse
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Gång

MBKT – Veckotema
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Autopilot
Att leva i huvudet
Att samla ett splittrat sinne
Att känna igen motvilja
Tankar är inte fakta
Tillåta och låta vara
Att ta hand om sig
Vidmakthålla och fördjupa sig

Kroppsskanning
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Lärdomar av kroppsskanningen








Upplevelsebaserad kunskap om kroppen
Medvetet koppla på och av uppmärksamheten
Hantera tankarnas flykt
Tillåtande (inget mål ska nås)
Andningen som ”verktyg”
Upptäcka, acceptera och återvända med vår
uppmärksamhet dit vi vill vid obehag
Utforskande av obehag

Andningen

Uppmärksamhet
Övning: Kan du räkna hur många gånger spelarna
med VITA tröjor passar basketbollen!

“The Monkey
Business Illusion”

Andningen
1:
2:
3:
4:
5:

Mindfulness i måltid

I nuet
Alltid där
Ersätter/avleder grubbleri
Icke strävande/ej prestation
Mental styrketräning

Meditation i rörelse
(Yogameditation/Töjning & Andning)

Henrik Kok, Naturligt Vis, www.naturligtvis.se

5

2018-05-24

Gående meditation

Lärdomar av meditation i rörelse






Omtänksamhet mot oss själva
Medvetenhet om självkritik och dömande
Tillåtande, acceptans
Medvetenhet om behagliga, obehagliga och
neutrala ”avläsningar”
Kroppslig medvetenhet skapar grund för att gå
vidare i att relatera till tankar och känslor

Vecka 5-7:
Förhållningssätt och attityder

Lärdomar av sittande meditation





Objektivt, nyfiket uppmärksamma tankar och
känslor. ”Omtänksam åskådare.”
Att känna igen återkommande tanke- och
känslomönster (autopilot).
Tankar är inte fakta (tolkningar)
Att låta tankar, känslor och kroppsliga
upplevelser komma och gå, utan att värdera
eller döma. (acceptans, nuet)

Sittande meditation
– andning, ljud, tankar, obehag, kropp

Sammanfattning - lärdomar



Förstå ”autopiloten”
Tillåtande,vänligt förhållningssätt
(tankar, känslor, kropp)




Känna igen sina ”sinnesmönster”
Tankar är inte fakta
(minska ältande)





Medvetenhet om tolkningar
Acceptans (av nuet)
Mindfulness ≠ avslappning
Valfrihet
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Vårt ständiga tolkande…

Vårt ständiga tolkande…
Lisa är på väg till skolan

“The mind is an excellent server,
but a terrible master.”

Hon är orolig inför mattelektionen

- Robin Sharma

Hon är osäker på om hon kan hålla ordning på
klassen igen idag
Det ingår ju inte i en vaktmästares arbetsuppgifter.

A – B – C
Situation

Tanke/
Tolkning

A – B – C
Situation

Känsla

Tanke/
Tolkning

Känsla

Acceptans
“Grunda inte ett permanent beslut på en
tillfällig känsla”
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Provocerande begrepp…
Av nuet, inte av all framtid
Tillåta, möta, öppna upp för, låta vara (istället
för att reagera på autopilot)
Det första steget i förändring (till skillnad
mot att ge upp)
Motverkar negativa tankar/ältande
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Acceptans – i övning
1. Medvetenhet om obehag just nu
och rikta uppmärksamhet dit:
- Tankar, känslor, kropp

2. Rikta uppmärksamhet till kroppens
reaktioner på obehaget.
3. Acceptans. Vad som än är där, så
är det ok.

Acceptans – förhållningssätt




Acceptans
"Suffering = Pain x Resistance"
--Shinzen Young, 2004

Acceptans

Att välja att se, uppleva och stå ut med både
den inre och den yttre verkligheten utan att
fly, undvika, förvränga eller döma den.
Att handla utifrån denna verklighet, effektivt
och i riktning mot sina värderingar och mål.

Empati och medkänsla
– inte samma sak
1. Reflexmässigt (härmning, ex gäspning)
2. Empati; att känna det andra känner
3. Medkänsla (compassion);
inget medlidande, bara omsorg/omtanke
Empati aktiverar smärtcentrat,
Medkänsla aktiverar
lust/belöningssystemet.
Vi får lust och kraft att hjälpa andra.
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Loving kindness (Metta) “Kärleksfull vänlighet”
Loving kindness riktas till:
Sig själv
En god vän
Neutral person
En svår person
Alla levande varelser
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Loving kindness (Metta) “Kärleksfull vänlighet”

Loving kindness i vardagen

Fraser för varje person.
Må du (may you):
vara lycklig
vara trygg
vara frisk till kropp och sinne
erfara frid (ease)
”Jag önskar dig en underbar dag!”

Mindfulness i vardagen

Vidmakthållande
“You should sit in meditation for 20 minutes a day,
unless you´re too busy; then you should sit for an
hour.”
-Gammalt talesätt inom zen

”Andrum”
5-minuters meditation

Tre steg:
1.
2.
3.

Hur har jag det just nu?
Tankar, känslor, kropp?
Samla uppmärksamheten till
andningen.
Vidga uppmärksamheten till
kroppen som helhet.
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SOAS – ett verktyg mot stress

Stanna upp och andas
Koppla ur ”autopilot”

Observera
Acceptera (nuet)

- Vilka tankar är här?
- Vilka känslor är här?
- Hur har jag det i kroppen?

Vad som än är här, så får det vara här - just nu.

Svara an eller Släpp

Val: svara an/agera medvetet på det som är (tankar, känslor, kropp);
eller släpp det/låt det vara utan åtgärd och rikta istället tillbaka
uppmärksamheten dit du har för avsikt att vara (intention).
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Andrum enligt Puh

"Vilken dag är det?"
frågade Puh.
"Det är idag"
svarade Nasse.
"Min favoritdag"
sa Puh.

”Om man har bråttom, kan man stanna
upp och tänka efter.
Och då har man inte bråttom längre.”

-A.A. Milne- Nalle Puh

Varför mindfulness som terapi?

Mindfulness - möjliga effekter
Ökad insikt om tankemönster
Underlättar att hantera svårigheter/obehag
Motverkar impulsivitet (valfrihet)
Förbättrat mellanmänskligt samspel
Avspänning, avslappning (kropp, tankar)
”Livskvalité” – förmåga att ta vara på det
som är i vardagen?








Varför mindfulness för terapeuter?
• Terapeut som mediterar tycks nå bättre
resultat med patienten som:
– har signifikant större symtomreduktion
– rapporterar högre tillfredsställelse
– bedömer terapin som mer hjälpsam

• Varför?
Grepmair et al (2007). Promoting mindfulness in psychotherapists influences the treatment results of
their patients: A randomized, double blind, controlled study. Psychotherapy and psychosomatics, 76 (6),
332-338.
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Varför mindfulness för terapeuter?



Samband mellan mindfulness och interpersonella
färdigheter
Mindfulness, mer än bara “medveten närvaro”
COAL - curiosity, openness, acceptance and love
(Siegel, The Mindful Brain, 2007)



Om psykoterapeuter kan relatera med COAL till:
• patienten
• sig själv
• den terapeutiska alliansen/samtalet

kommer det att påverka patientens syn på sig själv, vilket
gynnar hälsan och minskar lidandet.
Bruce et al. Psychotherapist mindfulness and the psychotherapy process. Psychotherapy Theory,
Research, Practice, Training 2010, Vol. 47, No. 1, 83-97
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Mindfulnessövningar

Sammanfattningsvis…
“Till vårt förfogande har vi mentala tekniker, som är
beprövade i 2500 år, tycks kunna forma om hjärnan,
förändra vårt beteende till det bättre, och erbjuda
intuitiva insikter om hur vi kan leva rikare liv.

Mindfulnessövningar och länk till app finns här:

mindfulness.naturligt-vis.se
Sidan är anpassad för
mobiltelefon.

Det är nog en möjlighet som kan vara svår för
terapeuter att ignorera.”
Germer, Siegel, Fulton (ed.), Mindfulness and Psychotherapy, 2005, p.27.
(Översättning, Henrik Kok)
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Mindfulnessövningar

Kontakt

App – Insight Timer:

Henrik Kok
Leg sjukgymnast
Leg psykoterapeut (KBT)
Utbildare i mindfulnessbaserad metodik

Andrum
10 min sittande meditation
20 min sittande meditation
Kroppsskanning
Yogameditation
Töjning & Andning
Sittande meditation

Naturligt Vis, KBT i Göteborg AB
Närhälsan Styrsö vårdcentral
henrik.kok@mindfulness.se
Tel: 0707-944 111
www.naturligt-vis.se
www.mindfulness.se

Övningarna är översatta och intalade av Henrik Kok i samarbete med Mark Williams.
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