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DisposisjonDisposisjon

1. Hva er oppmerksomt nærvær?
2. Hvorfor trenger vi å trene på oppmerksomt nærvær?
3. Hvordan trene oppmerksomt nærvær?
4. Livsstyrketrening og oppmerksomt nærvær
5. Kort om andre treningsprogrammer (kurs) i 

oppmerksomt nærvær 
6. En oppsummering av resultater fra forskning på kurs i 

oppmerksomt nærvær



• Mindfulness is paying attention in a particular way: on 
purpose, in the present moment, and nonjudgmentally 
(Kabat-Zinn 1990)

• Mindfulness handler altså om:
Oppmerksomt nærvær
Akkurat her og nå
Uten noen moralsk bedømmelse av det som skjer

Hva er oppmerksomt nærvær?Hva er oppmerksomt nærvær?



NÅ Sinn/hjerte Mindfulness+ =



Notto R. Telle, Strek nr. 4 2011

Gjøremodus



Notto R. Telle, Strek nr. 4 2011

Væremodus



• Grunnteksten kommer fra det indiske språket 
pali som lå nært Buddhas eget språk:

Sati = å "minnes", dvs. huske på noe - 
oppmerksomhet

Patthãnã = "festepunkt", dvs. der noe blir 
festet - tilstedeværelse

Hvordan trene oppmerksomt nærvær?Hvordan trene oppmerksomt nærvær?



• Kroppen – pusten
• Følelsene
• Sinnet eller tankene
• Indre og ytre fenomener: syn, hørsel, smak, lukt, 
berøring (kinestetisk sans)

Fire hovedområder for oppmerksomhetenFire hovedområder for oppmerksomheten



Oppmerksomhet på kroppen og pustenOppmerksomhet på kroppen og pusten



Oppmerksomhet på følelseneOppmerksomhet på følelsene



Å erkjenne egne følelserÅ erkjenne egne følelser

Kvinne 
med 
fibromyalgi

Ja, det rørte ved noe som ikke 
jeg tror jeg prøvde å ense i meg 
sjøl. Altså noe som jeg bevisst 
eller ubevisst lot ligge, men etter 
hvert som kroppen begynte å si 
noe annet, så merket jeg at lunta 
mi var mye kortere, mye kortere 
vei til sinne og irritasjon



Følelsene kan ha mange navnFølelsene kan ha mange navn

bekymring, frykt, angst,
sinne, frustrasjon, raseri
skyld, skam, sjalusi,
dårlig samvittighet,
tristhet, fortvilelse, sorg

glede, lykke, fryd
munterhet, tilfredshet,
optimisme, håp
interesse, engasjement, 
stolthet, takknemlighet,
lidenskap, kjærlighet, 
hengivenhet



Frykt banket på døren
Tillit åpnet

Det stod ingen utenfor

Asiatisk ordspråk

Frykt og tillitFrykt og tillit



Oppmerksomhet på tankeneOppmerksomhet på tankene



S: Stopp opp ved hjelp av pusten
O: Observer hver tanke, følelse eller       

kroppsfornemmelse på en nøytral, ikke- 
bedømmende måte

A: Aksepter tanken eller følelsen som den er
L: La gå, gi slipp

SOALSOAL



Oppmerksomhet på indre og ytre 
fenomener 
Oppmerksomhet på indre og ytre 
fenomener



7 grunnleggende holdningene i oppmerksomt 
nærvær: 
7 grunnleggende holdningene i oppmerksomt 
nærvær:

1. Ikke-dømmende væremåte
2. Tålmodighet
3. Å se virkeligheten med en nybegynners eller et barns 

sinn
4. Tillit og tiltro
5. Å ikke streve
6. Akseptere
7. Gi slipp



Livsstyrketrening og oppmerksomt nærværLivsstyrketrening og oppmerksomt nærvær

• Oppmerksomhetstrening - å være i kontakt med tanker, 
følelser og kroppslige fornemmelser her og nå, er en helt 
grunnleggende metoder 

• Erfaringsbaserte, kreative metoder - å uttrykke seg med 
fargestifter, bevegelse til musikk, fantasireiser og bruk av 
metaforer er med på å skape helhetlige læringssituasjoner 
som involverer både tanker, følelser og kroppslige 
erfaringer

• Refleksjon blir benyttet for å bevisstgjøre og 
gi mening til erfaringene



Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR)Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR)

Utviklet av dr. Jon Kabat-Zinn og testet ut for pasienter med 
ulike typer somatiske sykdommer (Baer 2003, Grossman m.fl 2004, 
Bohlmeijer m.fl 2010, de Vibe m.fl 2012)

Oppøver evnen til oppmerksomt nærvær gjennom fysiske 
og mentale øvelser:

a. Sittende meditasjon - oppmerksomhet på kroppslige 
fornemmelser, tanker og følelser mens man kontinuerlig 
vender oppmerksomheten mot pusten

b. "Body scan" - oppmerksomhetsøvelse med fokus på 
kroppen, fra tærne til hodet mens man observerer 
fornemmelser i de ulike områdene av kroppen

c. Oppmerksom bevegelse – enkle fysiske yogaøvelser 
som skal øke oppmerksomheten, balansere og styrke 
muskel-skjelettsystemet

d. Oppmerksom tilstedeværelse i hverdagslige aktiviteter



Kombinasjon av kognitive og mindfulness- 
baserte intervensjoner 
Kombinasjon av kognitive og mindfulness- 
baserte intervensjoner

• MBCT – Mindfulness-basert kognitive terapi, spesielt anvendt 
for personer med tilbakevendende depresjoner (Segal m.fl 2002)

• ACT – Aksept- og forpliktelsesterapi, anvendt for flere grupper 
av pasienter med kroniske smerter (Hayes m.fl 2006, Vowles m.fl 2008)

• Mindre vekt på å endre tanker, mer vekt på å endre 
prosessen og den sammenhengen en atferd oppstår i

• Fokuserer mer på oppmerksomhet, relasjon og akseptasjon 
– hovedmålet er å oppnå en større fleksibilitet med hensyn 
til hvordan man blir styrt av tanker, følelser og sanser

• Større åpenhet for at endringsprosesser ikke er lineære, 
men beveger seg mer organisk – fremover, tilbake og til 
siden (Gran m.fl 2011)



Noen resultater fra forskning på kurs i oppmerksomt 
nærvær 

Livsstyrketrening • Reduserer emosjonelt stress
• Reduserer fatigue (tretthet/utmattelse)
• Øker mestringstroen
• Effekten opprettholdes eller øker ett år etter kurs

Hos personer med inflammatoriske revmatiske sykdommer 
(Zangi m.fl. 2012)

MBSR • Reduserer angst og depressive symptomer hos pasienter med 
revmatoid artritt, fibromyalgi og kroniske smertetilstander

• Effekten opprettholdes over tid, men oppfølgingstiden i studiene 
er kort (2 – 6 måneder)

• Små til middels effekter for smerter, fysisk velvære og 
helserelatert livskvalitet 
(Pradhan m.fl. 2007, Sephton m.fl. 2007)

ACT • Har vist positive endringer i smerter, mestring og psykisk 
helsetilstand, men studiene er ikke kontrollerte 
(Vowles m.fl 2008)

MBCT • Kan redusere depressive symptomer, spesielt hos personer med 
tilbakevendende depresjoner
(Teasdale m.fl. 2000, 2002)

• Er ikke utprøvd for personer med revmatiske sykdommer
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