
Beskrivelse af individuelt 8 ugers introduktions forløb i Forebyg stress: 
 
Metoden hedder mindfulness, og man mødes med sin mindfulness instruktør 1 time hver uge (hvis 
ikke fysisk så på Zoom/Skype), hvor man gennemgår ugens tema og træner teknikker til at lære at 
kunne stoppe op og komme tilstede. Intentionen er at komme væk fra ”det vi plejer at gøre” og 
dermed fra at leve sit liv på autopilot. 
 
Hvad man kan forvente at få ud af forløbet: 
De fleste der har gennemgået Forebyg stress forløbet fortæller, at de: 
Har fået større indre ro. 
Er blevet bedre til at fokusere og til at koncentrere sig. 
Er blevet bedre til at blive længere tid ved én opgave. 
Er blevet bedre til at holde bevidste pauser i løbet af dagen. 
Oplever større trivsel. 
 
Om forløbet: 
Hvert uge har sit tema og kunne f.eks. være ”ikke dømme” som også er en indstilling til os selv og 
til det/dem, vi møder. Vi vil arbejde med lidt nyt teori hver gang, og kurset bygges op, så det man 
lære fra gang til gang bliver bundet sammen som en lang ”rød tråd”.  
Ud over at blive præsenteret for og arbejde med ugens tema, vil man også blive guidet igennem en 
såkaldt bodyscan. En bodyscan er, at man lægge sig ned på gulvet på en måtte (f.eks. yogamåtte) 
med et tæppe over sig. Jeg vil da i 20 min. guide igennem de forskellige kropsdele, hvor man 
prøver at mærke eller fornemme den kropsdel, som jeg nævner. Med bodyscan øvelsen lærer man 
at få bedre kontakt med sin krop. 
 
Indhold: 

Den ugentlige session er bygget op på samme måde hver gang og ser således ud: 
1) Starter med en snak om hvordan træning er gået siden sidst (første gang gennemgås hvad 

mindfuness er) 
2) Nyt tema gennemgås og linkes til ens arbejdssituation og/eller livet udenfor arbejdet (der 

arbejdes med nye vaner). 
3) Gennemgang af kommende uges egen træning. 
4) Guides igennem en bodyscan. 
5) Guides igennem en mindfulness meditation. 

 
Ugentlig repetitionsmail: 
Dagen efter sessionen modtages en mail med repetition af ugens nye tema og af kommende 
ugens egen træning.  
 
Hvor man træner sessionen, og hvad man har brug for under sessionen: 

 Uanset om træningen foregår fysisk eller via Zoom/Skype, er det vigtigt at opholde sig i et 
rum, hvor man kan være sikker på ikke at blive forstyrret i løbet af træningen. Det er vigtigt, 
at der er ro omkring dig, så du kan koncentrere om det, vi laver.  

 Og så har du brug for en måtte eller et liggeunderlag til bodyscan og et tæppe til at ligge 
over dig. 

 
Hvor meget tid man skal forvente af bruge: 
Ud over den ugentlige session på 1 time, skal man forvente at bruge ca. 15-20 min. hver dag til 
egen meditation. 
 
Hvad man selv skal gøre: 



Overordnet er det allervigtigste, at man føler sig motiveret og har viljen til at ændre de 
vaner/faktorer, der kan lede til, at man får stress. Dette gælder både i ens arbejds- og privatliv, idet 
stress sjældent kun kommer fra arbejdet alene. Man skal altså være villig til at se på sit liv som en 
helhed. Her kan øvelsen være at skabe nye vaner, der bidrager til en sund balance mellem arbejde 
og privatliv som gør, at man undgår en sygemelding med stress. 
 
Hvordan man kommer i gang: 
Så snart du har besluttet dig for at gå i gang med dette 8 ugers individuelle Forebyg stress forløb, 
aftaler vi, hvornår vi begynder. Dette kan oftest ske fra uge til uge. Vi kan ligeledes aftale hver uge, 
hvornår kommende uges session skal foregå. Sessionerne kan ligge på forskellige ugedage og 
kan være både i og udenfor din normale arbejdstid, dog ikke i weekenderne. 
 
Træningen efter forløbet: 
Efter det 8 ugers forløb vil du have fået en grundig introduktion til mindfulness, og hvordan du kan 
arbejde videre med metoden enten selv eller sammen med de af dine kolleger, som har 
gennemgået det samme program. 
Der vil også være mulighed for at aftale nyt implementerings forløb, som tilrettelægges efter den 
enkeltes behov og ønsker. 
 
 
Er du klar til at begynde at ændre på dit travle liv? 
 
 
 
 

- Det handler om at skabe positive forandringer -  

 


