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Det kinesiske tegnet for mindfulness 

 

Trening i oppmerksomt nærvær (mindfulness): En vei til å mestre 
stress, bekymring og nedstemthet    

 

I løpet av de siste ti årene er trening i oppmerksomt nærvær (mindfulness) blitt møtt 
med stadig større interesse i den vestlige verden. Studier har vist at treningen kan 
redusere mentalt stress, angst og depressive symptomer og øke generelt velvære 
ved ulike kroniske tilstander, inkludert revmatiske sykdommer [1,2].  

 

Å leve med en kronisk revmatisk sykdom kan være stressfylt 

Personer som lever med kroniske revmatiske sykdommer kan oppleve ulike 
emosjonelle reaksjoner i form av nedstemthet, sorg, bekymring, engstelse, irritabilitet 
og søvnløshet og har økt risiko for utvikling av angst og depresjon [3,4]. Disse 
emosjonelle reaksjonene påvirker ikke bare livskvaliteten, men også hvordan 
personen håndterer sykdommen og behandlingen, og kan dermed få konsekvenser 
for helsetilstanden [5,6]. Det er grunn til å tro at både revmatologer og andre 
helseprofesjoner relativt hyppig vil møte pasienter som har behov for hjelp til å 
håndtere livet med sykdommen. Gruppeintervensjoner som retter seg mot å styrke 
pasientens mestring av emosjonelle og kroppslige stressreaksjoner kan derfor være 
et viktig supplement i behandlingen. 

 

Hva er mindfulness (norsk: oppmerksomt nærvær)? 

Mindfulness har sine røtter i buddhistisk filosofi og meditasjonspraksis og ble utviklet 
som en vestlig, ikke-religiøs praksis av dr. Jon Kabat-Zinn ved Massachusetts 
Universitet i USA på slutten av 1970-tallet. Kabat-Zinn har definert mindfulness som 
«the awareness that emerges through paying attention in a particular way: on 
purpose, in the present moment, and nonjudgmentally» [7]. 

Hensikten med oppmerksom tilstedeværelse er å øve på å akseptere seg selv og 
sine erfaringer slik de er akkurat nå. På kinesisk er tegnet for mindfulness satt 
sammen av tegnet for «nå» eller «dette øyeblikket» og tegnet for «sinn» eller 
«hjerte» (se boks). Når sinnet befinner seg i nået og er nærværende i øyeblikket har 
man en tilstand av oppmerksomt nærvær – mindfulness. 

 

 
 

 

 

NÅ  + Sinn/hjerte  =  Mindfulness 
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Å praktisere oppmerksomt nærvær handler om å være helt å fullt tilstede i 
hverdagens mange gjøremål, fremfor å ha fokus hvor man er på vei eller hva man 
skal prestere. Dersom man hele tiden fokuserer på hva man ønsker å oppnå, er det 
også lett å bli opptatt av hva som ikke fungerer, feil og mangler, eller avviket fra en 
ideell ønsketilstand. For personer som lever med ulike funksjonsbegrensinger i form 
av smerter, tretthet eller andre plager, kan det være nærliggende å sammenligne seg 
med friske, eller sin egen tilstand før man ble syk. Et slikt fokus kan lett føre til 
grubling over det som ikke ble slik man hadde tenkt eller bekymringer for fremtida og 
det kan skape følelsesmessige eller kroppslige stressreaksjoner, som for eksempel 
nedstemthet, dårlig nattesøvn og muskelspenninger.  

Det oppmerksomme nærværet gjør det mulig å registrere sinnets og kroppens 
prosesser uten å rives med av disse. Man lar sanseinntrykk, tanker, følelser og 
kroppslige fornemmelser komme, betrakter dem én for én, registrerer hvor de 
kommer fra og hvilke prosesser de skaper i sinnet, og lar dem så fare. Man avviser 
ikke negative tanker og følelser og henger seg heller ikke opp i positive elementer. 
Alle erfaringer blir sett på som en del av det å være menneske og ikke et tegn på 
svakheter eller begrensninger. Dersom man observerer tankene og følelsene sine 
med vennlig aksept, uten automatisk å reagere på dem, kan man gradvis frigjøre seg 
fra automatiske tanker og reaksjonsmønstre, og man blir bedre i stand til å reflektere 
over egne valg og handlinger [8].  

 

Ulike kurs (treningsprogrammer) i oppmerksomt nærvær 

Mindfulnessbaserte intervensjoner omfatter ulike kurs som alle har fokus på å trene 
evnen til oppmerksomt nærvær.  

1. Mindfulness-basert stress reduksjon (MBSR) er programmet som ble utviklet av 
dr. Jon Kabat-Zinn. I MBSR oppøves evnen til oppmerksomt nærvær gjennom 
definerte fysiske og mentale øvelser, som Kabat-Zinn selv omtaler som 
meditasjonsøvelser: 

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

 Kroppsskanning, en oppmerksomhetsøvelse med fokus på kroppen, fra tærne til 
hodet mens man observerer fornemmelser i de ulike områdene av kroppen 

 Oppmerksom bevegelse gjennom enkle fysiske yogaøvelser som skal øke 
oppmerksomheten og balansere og styrke muskel-skjelettsystemet 

 Oppmerksom tilstedeværelse i hverdagslige aktiviteter 

I tillegg til de mentale og fysiske øvelsene inneholder kurset undervisning og samtale 
om stress, stressmestring og hvordan anvende mindfulness i hverdagen. Deltakerne 
blir oppfordret til å praktisere øvelsene i 30 – 45 minutter hver dag ved å lytte til en 
CD eller bruke en DVD med instruksjoner. MBSR består av 8 ukentlige møter à 2 - 2 
1/2 timer + en heldagssamling.  

MBSR har fått økende utbredelse i i hele den vestlige verden, inkludert Skandinavia. 
Studier har vist at MBSR kan redusere smerter, angst og depressive symptomer, 
samt gi økt fysisk og mentalt velvære hos pasienter med revmatoid artritt, fibromyalgi 
og kroniske smertetilstander. Effekten opprettholdes over tid, men oppfølgingstiden i 
de eksisterende studiene er kort (2 – 6 måneder) [9,10]. 
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2. Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) har røtter i kognitiv terapi og omtales også 
som «tredjegenerasjons kognitiv terapi». I tillegg til akseptasjon og oppmerksomt 
nærvær, vektlegger ACT spesielt evnen til å leve i pakt med egne verdier [11]. ACT 
er først og fremst benyttet for personer med ulike kroniske smertetilstander. 
Observasjonsstudier har vist positive endringer i smerter, mestring og psykisk 
helsetilstand [12]. 

3. Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) kombinerer trening i oppmerksomt 
nærvær med identifikasjon av irrasjonelle og negative tanker og å kunne betrakte 
egne tanker eller forestillinger fra et (objektivt) metaperspektiv. Studier har vist at 
MBCT kan redusere depressive symptomer, spesielt hos personer med 
tilbakevendende depresjoner [13,14]. 

Felles for ACT og MBCT er at de, sammenlignet med tradisjonell kognitiv terapi, 
legger mindre vekt på å endre tanker og mer vekt på å endre prosessen og den 
sammenhengen en atferd oppstår i og 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. 

4. Livsstyrketrening (LST) er et norsk gruppebasert kurs som er utviklet og evaluert 
for personer med kroniske muskel/skjelettsmerter og inflammatoriske revmatiske 
sykdommer [15,16]. I tillegg til mindfulness-baserte øvelser trener deltakerne 
oppmerksomt nærvær gjennom ulike kreative metoder som å uttrykke seg med 
fargestifter, bevegelse til musikk, fantasireiser og bruk av dikt og metaforer. En viktig 
del av kurset er også å sette ord på og reflektere over egne erfaringer sammen med 
andre kursdeltakere. LST er evaluert gjennom to randomiserte kontrollerte studier 
som har vist at kurset kan redusere emosjonelt stress og tretthet (fatigue) og øke 
mestringstroen hos personer med kroniske muskel-skjelettsmerter og 
inflammatoriske revmatiske sykdommer [17,18]. 

 

Konklusjon 
Mindfulnessbaserte kurs kan være et viktig supplement til den medisinske 
behandlingen, spesielt for personer som opplever sykdommen som belastende og 
erfarer reaksjoner som nedstemthet, bekymring og engstelse eller andre 
stressrelaterte følelser og kroppsreaksjoner. Det er ikke rapportert om noen 
skadelige virkninger av mindfulnesstrening, men treningen anbefales foreløpig ikke i 
en akutt depresjonsfase [19]. Et økende antall studier viser at effekten av 
mindfulnessbaserte kurs i form av redusert emosjonelt stress og tretthet, og økt 
psykisk velvære, opprettholdes over tid. 
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