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Mindfulness

Mindfulness er den bevidsthed, der kommer af at 
være opmærksom: 

- med vilje
- i dette øjeblik

- uden at være dømmende
- på al ting, som de er

Jon Kabatt-Zinn
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Mindfulness

• Opmærksomhedstræning
� Stige af automatpiloten

• Holdninger
� Venlighed, nysgerrighed, tålmodighed,                 

ikke-dømmende, accept, tillid, ikke-stræben

• Anerkende lidelse
� Livet leves ikke uden lidelse
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Være og Gøre

• At Gøre (doing-mode)
� Analyserende, problemløsende
� Fortid og fremtid

• At Være (being-mode)
� Være med, ikke ændre
� Her og nu
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Meditation og stressforskning
• Under meditation fremkaldes et 

reaktionsmønster karakteriseret ved hæmning af 
det sympatiske nervesystem.

• Væsentlige neurofysiologiske ændringer:
▫ Iltoptagelsen mindskes
▫ Åndedrættet bliver langsommere
▫ Hjerteslaget bliver langsommere
▫ Blodtrykket falder/ stabiliseres
▫ Muskelspændingerne mindskes
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Meditation og stressforskning

• Mindre tankemylder / mind-wandering
• Styrker strukturen mellem prefrontal cortex

(omtanken) og amygdala (følelsesmæssige 
impuls). 

• Modulerer amygdala-responsen, man kommer 
sig hurtigere

• Selektivt fokus for opmærksomheden
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MBSR-programmet
• 10-30 deltagere
• 8 kursusgange + 1 hel dag i stilhed
• 2½ time pr. gang
• Ca. 1 times hjemmearbejde 6 af 7 dage
• Indhold: øvelser, feedback på øvelser og 

hjemmearbejde, oplæg, refleksioner mindre grupper 
/hele gruppen
• Øvelser
▫ kropsskanning, yoga, kortere fokus på åndedræt, 

længere meditationer, mindfull walking, uformel 
praksis
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Kognitiv Adfærds Terapi
• Aaron T. Beck i 60’erne og 70’erne

• Se direkte på tanker og ikke kun på baggrunden 
for tankerne

• Tankerne som direkte årsag eller 
vedligeholdende faktor

• Identificere onde cirkler og ændre negativ 
tænkning



Fra KAT til MBKT
• 1989 Konference om depressionsbehandling. Fokus på udløsende og        

vedligeholdende faktorer i depressionsudviking.

• 80’erne John Teasdale forskning i hvordan humøret påvirker tankerne

• 1991 Zindel Seagal bedes om at udvikle vedligeholdelsesterapi

• 1992 Zindel Segal, Mark Williams, John Teasdale: vedligeholdelsesterapi

• Marsha Linnehan DAT, nævnte J K-Z. Første besøg 1993

• 2002 MBCT i første udgave, 2013 2. reviderede udgave

• På dansk i 2014





Depressive symptomer MDI

!"
DANSK SELSKAB FOR ALMEN MEDICIN · KLINISK VEJLEDNING FOR ALMEN PRAKSIS

Bilag 1: Major Depression-spørgeskema (MDI)*

Major (ICD-10) Depressions-spørgeskema – (MDI)
Nedennævnte spørgsmål handler om hvordan du har haft det gennem de sidste to uger.

Hvor stor en del af tiden ... Hele tiden
Det meste 
af tiden

Lidt over 
halvdelen 
af tiden

Lidt under 
halvdelen 
af tiden

Lidt af 
tiden

På intet 
tidspunkt

1. har du følt dig trist til mode, ked af det?
5 4 3 2 1 0

2. har du manglet interesse for dine daglige 
gøremål? 5 4 3 2 1 0

3. har du følt at du manglede energi og 
kræfter? 5 4 3 2 1 0

4. har du haft mindre selvtillid?
5 4 3 2 1 0

5. har du haft dårlig samvittighed eller skyld-
følelse? 5 4 3 2 1 0

6. har du følt, at livet ikke var værd at leve?
5 4 3 2 1 0

7. har du haft besvær med at koncentrere dig, 
f.eks. at læse avis eller følge med i fjernsyn? 5 4 3 2 1 0

8a. har du følt dig rastløs?
5 4 3 2 1 0

8b. har du følt dig mere stille?
5 4 3 2 1 0

9. har du haft besvær med at sove om natten?
5 4 3 2 1 0

10a. har du haft nedsat appetit?
5 4 3 2 1 0

10b. har du haft øget appetit? 
5 4 3 2 1 0

Navn: Dato:

*) Kilde: Psykiatrisk forskningsenhed, Hillerød Sygehus. 2003.



Udviklingen af depressioner
• Jo flere depressioner jo mindre negative life-events til at 

udløse ny episode, en mere autonom udløsende proces 
• Flere restsymptomer efter hver remission
▫ Fra at se depression som en enkelt-episode, der skal   

behandles til  at se som kronisk tilbagevendende 
sygdom 
• Tilbagefald kendetegnes ved en betinget sammenhæng 

mellem tanker, følelser, handlinger og kropslige 
fornemmelser
• Selv efter remission er der en tendens til at reagere på 

små skift i humør med store skift i negativ tænkning.



Handlemodus og følelser

”Fokusering på uoverensstemmelsen 
mellem vores forestillinger om hvordan vi 
gerne vil være, og hvordan vi lige nu ser 
på os selv, gør os mere ulykkelige end vi 
var i første omgang inden vi inddrog 
handlemodus i hjælpe-arbejdet.”

Citeret fra: Williams et al. ”Bevidst nærvær, en vej ud af nedtrykthed”
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Kendetegn ved den depressive kognitive modus

• Være på automat-pilot
• Relatere sig til oplevelser gennem tanken
• Dvæle i fortiden og fremtiden
• Forsøge på at undgå, flygte fra eller fjerne ubehagelige 

oplevelser
• At forstå ting anderledes (negativt), end de er
• At se tanker som sande og virkelige
• At behandle sig selv hårdt og uvenligt



Centrale mål for behandlingen
• Blive opmærksom på kropslige fornemmelser, 

følelser og tanker fra øjeblik til øjeblik

• Udvikle andre måder at forhold sig til T – F – K, 
specielt mindful accept af uønskede følelser og 
tanker i stedet for vanemæssige,  
forprogrammerede rutiner, der kan fastholde 
vanskeligheder

• Evne at kunne vælge mere klog (skillfull) respons i 
forhold til uønskede T – F – K 



• Den forandrede holdning til egne tanker, en evne 
til at disengage/decentrere er ikke bare én 
virksom del af KAT men en helt central del af, 
hvorfor KAT virker tilbagefaldsforebyggende

• Ikke begivenheden men vores relation til den 
(buddhistisk forståelse) eller vores fortolkning 
(kognitiv forståelse), samt hvordan vi relaterer til 
tanker som tanker og ikke sandheden eller mig 
(buddhistisk forståelse) (Teasdale)



• Den depressive rumineren er ikke kun omkring 
tankens indhold, men hvordan man forholder sig til 
indholdet og processen

• Descrepancy monitor – kviksand holder os fast i det, 
vi forsøger at undgå. Vi kan ikke tænke os ud af 
problemet (undgåelsen)

• Det går galt, når doing bruges på indre 
følelsesmæssige tilstande.   Det virker ikke, vi gør 
mere af det samme igen og igen, havner i rumineren



• Registrere vanskeligheden inden reagerer på 
den

• Intentionen om at tillade – at vende sig mod kan 
transformere

• ”At skifte den grundlæggende holdning til 
oplevelsen fra ”vil ikke” til ”at åbne” tillader den 
betingende, vanemæssige kæde af habituelle 
responser at blive brudt i det første led”

• At være med den ubehagelige oplevelse i 
kroppen giver et andet sted at forholde sig fra.



Pusterummet

• Bliv opmærksom
▫ Tanker
▫ Følelser
▫ Kropslige fornemmelser

• Centrer

• Udvid



Pusterummets døre

• Session 3 – introduktion, 3 gange dagligt
-----------------------------------
• Session 4 – vende tilbage (reentry)
• Session 5 – krops-døren (åbne mod det 

vanskelige gennem kroppen)
• Session 6 – tanke-døren (et bredere blik på 

tankerne)
• Session 7 – handlings-døren (mindful handling, 

hjælpsomt)
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8-ugers programmet
• At hjælpe individer til at lave et radikalt skift i deres forhold til de tanker, 

følelser og kropslige fornemmelser, som bidrager til tilbagefald af 
depression

• Hele mind-body: tanker – følelser – kropslige fornemmelser – impulser 
til handling (diamanten). 

• Man taler om automatiske tankemønstre, der aktiveres, men det er hele 
pakken. Feed-back loop der kan føre ned i en mere vedvarende 
depressiv tilstand/ny episode

• Decentering – ikke dissociere, undertrykke, undgå, fjerne. Men åbne, 
velkomme, tillade, gentleness



Uge for uge 
• Indledende individuelt interview
• Session 1-4
▫ Hvor lidt man egentlig er opmærksom i hverdagen
▫ Lære at bringe sindet tilbage et enkelt fokus
▫ Lære hvordan det vandrende sind får negative tanker og følelser til at 

eskalere

• Session 5-8
▫ At håndtere skift i humør, bruge pusterummet

� Session 5 med fokus på kroppen
� Session 6 med fokus på tankerne
� Retreatdag
� Session 7 med fokus på handlinger

▫ Session 8 tilbagefalds-forebyggelse



Formatet

• Meditation, lang praksis
• Hjemmearbejdet, inquiery (Kolbs lærings-cirkel)
• Tema – øvelser
• Nye meditationer
• Hjemmearbejde + hand-outs
• -------
• Digt, historie eller andet



Evidens for MBCT
• ”The effect of MBCT for prevention of relapse in recurrent MDD…. 

Metaanalysis” Piet J., Hougaard E., Clin. Psychol. Rev. 2011; 31; 1032-40 

▫ Indikerer at MBCT er en effektiv intervention til forebyggelse af tilbagefald af 
MDD, i hvert fald ved >3 episoder.

• ”Mindfulness-basedcognitivetherapyforthetreatmentofcurrent depressive 
symptoms: A meta-analysis” Goldberg et al., Cog.Beh. Therapy, Vol. 48, 2019

Viser at MBCT ser ud til også at være effektivt ved aktuelle depressive symptomer

• ”Effectiveness and cost-effectiveness of MBCT compared with 
maintenance antidepressant treament in the prevention og depressive 
relapse…”                  Kuyken W. et al., The Lancet, April 2015

▫ Samme effekt af medicin og MBCT ift. at forebygge tilbagefald efter 2 år.
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Danske artikler

• https://ugeskriftet.dk/videnskab/mindfulness-
baseret-kognitiv-terapi-er-effektiv-i-
behandlingen-af-tilbagevendende-depression

• Ugeskr Læger 2017;179:V04160291

• https://ugeskriftet.dk/videnskab/psykologiske-
neurologiske-og-cellulaere-
virkningsmekanismer-ved-mindfulnesstraening

• Ugeskr Læger 2019;181:V11180784
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Hvis du er interesseret

• Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet 
www.mindfulness.au.dk

• www.mindfulnessforeningen.dk

• www.lisbethfroelich.dk
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