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MBSR Mindfulnessbaserad stressreduktion  

 
MBSR är ett åttaveckorsprogram som främst riktar sig till personer som vill hitta vägar till medveten 
närvaro i livet genom att praktisera mindfulness. En vanlig definition på mindfulness är att vi tränar oss 
att rikta vår uppmärksamhet avsiktligt, i nuet och utan att döma. 
MBSR började utvecklas av Dr Jon Kabat-Zinn 1979 vid University of Massachusetts Medical School och 
lärs idag ut över hela världen. Programmet har gott vetenskapligt stöd för stressreduktion.  
Välbefinnandet och lugnet finns inom oss alla. Genom mindfulness kan vi återknyta tilliten till vår egen 
läkningsprocess och den vi i grunden är. När vi tränar mindfulness kan sömnen och vårt immunförsvar 
förbättras och vi återfaller inte lika lätt i depressioner (MBKT). Vi kan lära oss att se att fysisk och psykisk 
smärta är en del av livet och vi kan därmed bättre bära lidandet.  
Vi får en mer verklighetsförankrad syn på tillvaron vilket ger ökad trygghet och förmåga till val som är bra 
för oss. 
 
Programmet ger ökad medvetenhet om hur stress påverkar t ex att vi har svårt att vara stilla, tankarna 
snurrar ständigt, vi oroar oss över sådant vi inte kan påverka, sover dåligt, jämför oss med andra, 
överäter eller känner oss oförmögna att agera och ta oss ur vår beteendeloop. Genom 
mindfulness/medveten närvaro kan vi lära oss hur medkänsla med oss själva och andra gör det lättare 
att hantera livsstrategier och finna energi. Programmet ger möjlighet att skaffa erfarenhet och mer 
kunskap att möta vardagen på ett nytt sätt. 
Programmet är upplevelsebaserat och det egna utövandet är kärnan i lärprocessen. Viss teori 
presenteras under programmet, men huvudparten av lärandet görs då du reflekterar kring dina lärdomar 
och upplevelser från ditt utövande mellan träffarna.  
 
 
På Youtube finns många föreläsningar med Jon Kabat-Zinn. Du kommer även få boktips under 
programmets gång. 
 
 
 
MBSR kan passa… 

• dig som upplever stress i vardagen – hemma eller på jobbet. Kanske har du fysiska och psykiska 
symtom såsom sömnbesvär, muskelsmärtor eller känner dig irriterad.  

• dig som vill och behöver se över en stressfylld livssituation och ett stressfyllt livsmönster. 
• dig som upplever oro och har en tendens att undvika att leva livet fullt ut p g a din oro. 
• dig som vill gå Steg 1 i utbildningen till lärare i mindfulness och vet vad det innebär. 
• dig som vill börja använda mindfulness i jobbet. Du arbetar t ex inom HR, sjukvård, skola, 

socialtjänst eller andra yrken där medveten närvaro kan vara hjälpsam.  
 
…och om du känner igen dig här: 

• Du upplever att du behöver göra en livsstilsförändring. Du förstår att programmet inte är en 
quick-fix utan en möjlighet för dig att välkomna en hållbar och mer hälsosam livsstil.  
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• Du är nyfiken på vad utövande av mindfulness kan ge och är villig att utforska momenten i 
programmet.  

• Du har bestämt dig för att under åtta veckor (10 träffar inkl introduktionsträffen och Tysta 
dagen) gå in för att sätta dig själv och programmets innehåll i fokus i syfte att påbörja 
förändringar som kan ge dig ett mindre stressfyllt liv.  

• Du är redo att möta dina egna känslor och reaktioner och vill ta ansvar för hur du kan påverka 
din hälsa och mående. 

• Du har för avsikt att närvara vid samtliga 10 träffar (inkl introduktionsträffen och Tysta dagen) 
• Du avsätter tid i almanackan (kurstiden + minst 45 min varje dag för övningar och eget utövande, 

övningstiden kan spridas ut under dagen) och förbereder dig och även din närmaste omgivning 
på att du behöver utrymme att praktisera medveten närvaro i din vardag. 

• Du kan vistas i grupp och ta till dig budskap genom bl a metaforer.  
 
 
Upplägg MBSR 
1 introduktionsträff (ca 2,5 tim). Om MBSR, teori, upplägget och vad du kommer göra under de åtta 
veckorna. 
8 träffar på drygt 2 tim en gång/vecka. Teori- och reflektionstid. Vi sitter på stolar eller sitter/ligger på 
yogamattor eller kuddar. Du kan ha vanliga kläder på dig, men det är bra om du har något som känns 
bekvämt mot kroppen eftersom vi gör andningsövningar och enklare rörelser. Hemuppgifter. 
Tyst dag. Retreaten ingår obligatoriskt i MBSR, men är öppen för alla som gått mindfulnesskurs. 
 
Innehåll MBSR 

• Mindfulnessträning tillsammans genom sittande, liggande och gående meditation, 
kroppsskanning och enklare yogarörelser. 

• Mindfulness i vardagen. Utövandet, intention och attityder. Medkänsla och att ta väl hand om 
sig. Mindful Eating. 

• Teori bakom vad som händer och varför vi gör det vi gör. 
• Vi förbereder utövandet mellan träffarna med genomgång av hemuppgifterna.  
• Tyst dag/retreat som är obligatorisk för att på kursintyg. 
• Att ta med sig utövandet i sin vardag. 
• Kurskompendium. 

 

Kursen gäller som Steg 1 för dig som planerar att använda MBSR-programmet i din profession. Det 
innebär att du får tillgodoräkna dig kursen om du såsmåningom vill undervisa i MBSR. För mer info om 
lärarutbildningen se cfms.se eller fråga Åsa Andtskär. 

 
Hemuppgifter MBSR 
Du tränar mindfulness i din vardag genom att uppmärksamma händelser och beteenden. Du mediterar, 
oftast till ljudfiler/app som du laddar ner från internet. Information om detta ges utförligt vid 
introduktionsträffen. 
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Gratis introduktionsträff med föreläsning om MBSR  
Tisdagen 22/1  kl 17.30 – ca 20.30. Lokal: Parment Yoga, Västergatan 16 i Växjö. 
 
Alla som är intresserade av mindfulness (MBSR Mindfulnessbaserad stressreduktion eller  
MBKT – mindfulnessbaserad kognitiv terapi) är välkomna. Introduktionsträffen är obligatorisk för alla 
som vill gå MBSR. Du får veta mer om mindfulness, prova en kort meditation och har en möjlighet att 
ställa frågor. Efter träffen kan du anmäla dig på plats om det finns platser kvar på kursen. Om du anmält 
intresse tidigare kan du slutligen bestämma dig efter introduktionsträffen. OBS, föranmälan till 
introduktionsträffen senast 15/1 via formulär på andtskar.se  
 
Tider träff 1 - 8 
Tisdag 12/2 och 2/4 kl 17.30– 20.30 (3 tim) och tisdagar 19/2 – 26/3 kl 17.30 – ca 19.30 (drygt 2 tim). 

Tyst dag söndagen 24/3 kl 9.30 – 16.00 
Retreaten ingår obligatoriskt i programmet, men är öppen för alla som gått mindfulnesskurser eller ACT 
med inslag av meditation. Föranmälan senast 14/3! 

 
Priser 

• 3200 kr för privatpersoner. Rabatt 10% om du prenumererar på nyhetsbrevet. 
• 4900 kr exkl moms för betalande arbetsgivare; företag och organisationer. 
• 40% rabatt för dig som gått MBSR tidigare för Åsa. 
• Har du en särskilt ansträngd ekonomi t ex orsakad av sjukdom? Utrymme finns för två personer 

att delta till kraftigt rabatterat pris efter överenskommelse med Åsa. 
 
Lokal MBSR 
Parment yoga, Västergatan 16, Växjö 
 
Anmälan 
Sista anmälningsdag till MBSR är 23/1 via formulär på andtskar.se (dagen efter den obligatoriska 
introduktionsträffen, men om du vill säkerställa en plats ska du anmäla ditt intresse nu). 
När du anmäler dig till programmet är du väl medveten om att det är ett åtagande du gör gentemot dig 
själv. Före kursstart har du deltagit i introduktionsträffen eller gått en mindfulnesskurs för Åsa Andtskär 
eller på CfMS / annan seriös utbildning. 
 
Du som ska gå MBSR kommer att få fylla i ett formulär om dig själv; varför du söker kursen och några 
frågor om ditt hälsotillstånd. Endast kursledaren tar del av detta och efter kursen slängs 
uppgifterna/återfås. Kursledaren avgör i samråd med dig om programmet passar och kan i vissa fall 
avråda från deltagande/besluta om att ej godkänna anmälan. Du bör t ex inte vara i akut kris eller 
befinna dig i en klinisk depression då du går programmet. Information ges på introduktionsträffen. 
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Handledaren 

Åsa Andtskär är leg sjuksköterska, mindfulnesslärare MBSR och KBT – terapeut Steg 1.  
Utbildad inom MBKT (Mindfulnessbaserad kognitiv terapi), ACT (Acceptance & Commitment Therapy), 
MI och hälsofrämjande livsstil/hälsopromotion. Pågående utbildning till specialistsjuksköterska i 
psykiatri, Lunds universitet. 
 
Vill du kontakta Åsa direkt gör du det bäst på asa@andtskar.se  
 
Mobil: 0705625292. Kontaktuppgifterna hittar du också på andtskar.se 
 
 
 

Tack för att du sprider informationen där du kan! 
 

 


