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Informer gjerne om
høstens konferanse om
mindfulness i arbeidsliv og
ledelse til kollegaer,
venner og kjente!

Det er stor aktivitet innenfor fagfeltet mindfulness / oppmerksomt
nærvær i Norge og Skandinavia. NFON ønsker å være et samlende
kraftsenter for fagpersoner som arbeider med dette feltet, og
i denne forbindelse har vi knyttet til oss 18 medhjelpere som skal
bidra til å formidle mindfulness-nytt. Annenhver måned vil disse
bidra med videreformidling av forskning, informasjon om aktuelle
konferanser, boktips m.m.
Gruppe 1: Mindfulness i arbeidslivet
Torill Bratlie har skrevet en teaser til en artikkel av Rasmus
Hougaard.
Gruppe 2: Mindfulness i ledelse
Gruppen «mindfulness i ledelse» (ved Idar Alfred Johannessen) har
skrevet et innlegg om organisatorisk mindfulness.
Gruppe 3: Mindfulness for barn og unge
Gruppen «Mindfulness for barn og unge» (ved Anne Sælebakke)
presenterer øvelsesheftet: «Oppmerksomt nærvær for barn og
unge». Det er utarbeidet ved hjelp av deler av overskuddet fra
konferansen i Oslo 2012, og er nå publisert i sin helhet på NFON
sin hjemmeside. Samtidig åpnes ny Facebook gruppe for våre
medlemmer: NFON barn&unge. Vi oppfordrer alle til å gå i gang
med utveksling av tanker, erfaringer og litteratur!
Øvelsesheftet kan lastes ned her! (link)
Facebookgruppen kan legges til her! (link)
Gruppe 4: Mindfulness i behandling av voksne
Gruppen ved Jan Petter Engvig har skrevet om nytteverdi av fysisk
aktivitet i form av yoga ved mindfulnessmeditasjon –
komplementære effekter. Det er nok med god grunn at det originale
8-ukerskurset i MBSR inneholder fysiske øvelser i form av yoga.
Les innlegget om hvorfor vi får både i pose og sekk!
Linda Nguyen har gjengitt artikkelen ”Mindfulness-Based
Approaches: Are They All The Same?” (Chiesa & Malinowski
2011). Artikkelen forsøker å trekke opp noen mulige forskjeller
mellom metoder vedrørende bl.a. form, virkningsmekanismer og
forskningsresultater.
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Gruppe 5: Mindfulness og samfunn
Gruppen ved Torbjørn Sandvik har skrevet et innlegg der han
redegjør for en artikkel av Niels Christie som kan gi nyttige
analytiske begreper for egen samhandlingsstil i ulike hjelperoller.
Han eksemplifiserer ut fra en delvis deltakende observasjon ved et
NAV-venteværelse. I følge Sandvik aktualiserer Christie
oppmerksomt fravær versus oppmerksomt nærvær med
sosiologiske ord og uttrykk.
Ta gjerne kontakt for innspill!
Vi håper det nye nummeret faller i smak og vi tar gjerne imot tips
og innspill til senere numre! Ta kontakt på info@nfon.no
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2.Mindfulness i arbeidslivet
- One Second Ahead
Bidrag ved Torill Landgraff Bratlie

Corporate Mindfulness – An answer to the realities of Today´s
Fast Pace Business Environment?
Av Rasmus Hougaard, internasjonal direktør i The Potential
Project. Oversatt av Torill Landgraff Brattliem cand. Paed.,
organisasjon og ledelse.
Mens du leser dette, vil du sannsynligvis bli distrahert av en
innkommende e-post, en kollega som vil snake med deg, eller en
telefon som ringer. Ifølge forskning, er sjansen stor for at
oppmerksomheten din vil bli distrahert, og at du plutselig oppdager
at du er fanget opp i noe annet enn å avslutte denne artikkelen.
Hvis det ringer en bjelle hos deg når du leser dette scenariet, er du
en del av et modern arbeidsliv som er preget av distraksjon,
kompleksitet, stress og overbelastning av informasjon. Resultatene
av dette har vist seg å være redusert ytelse, mindre trivsel og
dårligere produktivitet. Rasmus Hougaard beskriver et alternative i
artikkelen “Corporate Mindfulness – An answer to the Realities of
Today´s Fast Paced Business Envirnment?”. Et alternativ som har
blitt tatt inn i varmen av selskaper som Google, Carlsberg, Sony,
Nike og mange andre.

Et alternativ som har blitt
tatt inn i varmen av
selskaper som Google,
Carlsberg, Sony, Nike og
mange andre

Les hele artikkelen her! (link)
Faggruppen Mindfulness i
arbeidslivet består av:
Torill Landgraff Bratlie
Kristin Huseby
Stine Haavik
Redaktør:
Anne Bolstad
anne.bolstad@start.no
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3. Mindfulness i ledelse
- Organisatorisk mindfulness
Bidrag ved Idar Alfred Johannessen

En viktig tradisjon for mindfulness i Vesten forbindes med John
Kabat-Zinn og hans innsats for å gjøre arbeid med
oppmerksomhetstrening til en del av mainstream medisin. En
parallel utvikling med utgangspunkt i sosialpsykologi løper fra
Ellen Langers arbeider. Mens ledertrening, arbeidsmiljø og
stressmestring har latt seg inspirere av den første retningen har en
gren av moderne organisasjonsforskning utviklet ideer om
mindfulness som et kollektivt fenomen, inspirert av Langers ideer.
Det gjelder teorien om High Reliability Organizations (HROs).

Organisasjoner kan jo ikke
ha en ´mind´i bokstavlig
forstand, men det
organisatoriske begrepet
beskriver en
organisasjonskultur med
gunstige mindsets og
kollektive vaner

Faggruppen Mindfulness i
ledelse består av:
Elisabeth Espenes
Kundan Rockstad
Anne Kathrine
Redaktør:
Michael de Vibe

Forskningprogrammet om HRO-er (med et viktig tyngdepunkt på
Berkeley-universitetet) begynte som en eksplorativ undersøkelse
av tilsynelatende unntak fra en påstått lovmessighet i etablert
organisasjonsteori. Det var hevdet at organisasjoner med høy
kompleksitet (mange deler) og tette koblinger (ringvirkninger
mellom delene forplanter seg hurtig) uvilkårlig ville oppleve
problemer og - hvis teknologien var farlig - katastrofer (Normal
Accidents Theory). Enkelte organisasjoner syntes å være unntak fra
denne regelen; med farlig teknologi syntes de både å ha robust drift
over lang tid, og en evne til å forebygge eller komme seg fra
uønskede hendelser.
Mange enkeltstudier ble gjennomført av deler av den amerikanske
flåten, atomkraft, elektrisitetsforsyningen og deler av helsevesenet
på leting etter forklaringer. På slutten av 90-tallet skrev Weick et al.
en syntese hvor de bandt mange enkeltfunn sammen med begrepet
‘mindful infrastructure’, inspirert av Langers begrep om
mindfulness. Organisasjoner kan jo ikke ha en ‘mind’ i bokstavlig
forstand, men det organisatoriske begrepet beskriver en
organisasjonskultur med gunstige mindsets og kollektive vaner.
Det vedlagte foredraget gir en populær innføring i denne teorien.
Det nylig avsluttede NFR-finansierte Kompleksitetsprosjektet ved
Høgskolen Stord Haugesund gir både empiriske og teoretiske
bidrag til denne forskningen. Ett av bidragene publiseres i The
Wiley-Blackwell Handbook of Mindfulness (eds. Ie, Ngnoumen,
Langer) som skal utgis tidlig i 2014. Denne håndboken tar også
sikte på å presentere begge de to mindfulnesstradisjonene grundig.

michael.de.vibe@
kunnskapssenteret.no

Les foredraget her (link)!
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4. Mindfulness for barn og unge
-Øvelseshefte i ”Oppmerksomt nærvær for barn og
unge”
Bidrag ved Anne Sælebakke

Øvelsesheftet i «Oppmerksomt nærvær for barn og unge» er for
deg som arbeider med barn og unge, og gjerne vil formidle noe om
dette til dem du møter i din hverdag. I heftet finner du øvelser og
nøkler til gjennomføringen.
Øvelsesheftet er utarbeidet i etterkant av konferansen «Mindfulness
for barn og unge» i Oslo i november 2012. Den ble arrangert av
NFON i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske
helse Helseregion Øst og Sør, RBUP. Konferansen gikk med
overskudd og det ble besluttet å bruke noen av midlene til å
utarbeide et hefte som beskriver nærværsøvelser som egner seg for
barn og unge. Hensikten var å inspirere flere til å ta i bruk
oppmerksomt nærvær i barnehager, skoler, helsestasjoner og
familier. Anne Sælebakke har utarbeidet heftet. Hun har også tatt
med eksempler på ulike måter å inkludere det oppmerksomme
nærværet i allerede kjente aktiviteter med barn og unge. I
utformingen og utvalget av øvelser har hun fått god hjelp fra
danske kolleger fra foreningen «Børns livskundskab». Anne Grethe
Brandtzæg har også vært en viktig bidragsyter og
samarbeidspartner underveis. Erfaringene hennes fra prosjekt
«Stressmestring i skolen», finansiert av ExtraStiftelsen via Mental
Helse, er tatt hensyn til i heftet.
Samarbeidet om øvelsesheftet har bidratt til å knytte bånd mellom
NFON, RBUP og ExtraStiftelsen, noe vi tror vil være av betydning
for den videre utviklingen av dette feltet i Norge. Et eksempel på
dette samarbeidet er kursrekken i «Oppmerksomt nærvær i møte
med barn og unge» som arrangeres i regi av RBUP Øst og Sør fra
oktober 2013 til mai 2014. Interessen har vært stor. Kursrekken er
fulltegnet, med venteliste.
Øvelsesheftet kan lastes ned her! (link)
Facebookgruppen kan legges til her! (link)

Hensikten er å inspirere
flere til å ta i bruk øvelser i
oppmerksomt nærvær i
barnehager, skoler,
helsestasjoner og familier

Faggruppen Mindfulness for
barn og unge består av:
Ellen Johanne Kvalsvik
Hallfridur Bjarnadottir
Anne Magrethe Ekren
Redaktører:
Anne Sælebakke
anne.saelebakke@
gmail.com

Sigird Skeide
sigrims@gmail.com
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5. Mindfulness i behandling av voksne
- Nytteverdi av fysisk aktivitet i form av yoga ved
mindfulnesmeditasjon – komplementære effekter.
Bidrag ved Jan Petter Engvig

Fysisk aktivitet kombinert
med
mindfulnessmeditasjon ser
altså ut til å gå hånd i
hånd og påvirker
hverandre gjensidig
positivt (1)

Tradisjonelt har det i yogafilosofi vært ansett at den fysiske delen
av yoga skulle være en forberedelse for en høyre form, nemlig
meditasjon. Fra den klassiske yoga sutra av Patanjali heter det på
sanskrit "yoga chitta vritti nirodha". Dette oversettes ofte til
engelsk som "yoga is the cessation of the fluctuations of the mind."
Grunnleggende er yoga altså en aktivitet som har som mål å gi
stillhet og ro i sinnet. I klassisk yogatradisjon gjøres de fysiske
øvelsene før sittende eller eventuelt liggende meditasjon.
Hensikten er da at man allerede har roet tankeaktivitet slik at
høyere grad av kontinuerlig oppmerksomhet mot et enkeltobjekt
blir enklere i meditasjon. I denne sammenheng kan det også være
greit å bli minnet på at den opprinnelige betydningen av ordet
«mindfulness» kommer fra Buddhistisk og yogisk tradisjon, og i
klassisk forståelse er «mindfulness» en delfunksjon av
konsentrasjon. For eksempel «mindfulness på pust» vil ganske
enkelt si at du holder kontinuerlig fokus på pust. At du ikke
glemmer hva du holder på med og faller av, men hele tiden husker
på pusten hver gang du puster inn og ut. En meditasjonslærer og
forsker som spesielt har hatt mye fokus på dette de siste årene er
Alan B. Wallace med boken «The attention revolution – Unlocking
the power of a focused mind». Selv om mindfulnessbegrepet slik
det brukes av Jon Kabat-Zinn og mange andre har et utvidet
innhold, er det utvilsomt at det er nyttig å kunne øke vår evne til
stabil og kontinuerlig fokusert oppmerksomhet. Det er nå godt
dokumentert ved nyere forskning at en slik evne til stabil
oppmerksomhet har positiv effekt på andre kognitive funksjoner
såvel som psykisk helse.
Så hva er mitt poeng i denne teksten? I egenskap av å være
fysioterapeut og med erfaring fra kropp og trening har det
interessert meg at fysisk aktivitet også henger sammen med
styrking av flere kognitive funksjoner samt styrking av psykisk
helse. I dette ligger blant annet også evnen til stabil fokusert
oppmerksomhet. Les videre om sammenhengen mellom fysisk
aktivitet og meditasjon i den utvidede utgaven av dette
sammendraget:
Fulltekst PDF kan leses her! (link)
Ref:
(1) Bassuk SS, Church TS and Manson JE. (2013). Why exercise
works magic. Scientific American 2013 Aug: 309(2):74-9.
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- En analyse av Mindfulness-baserte tilnærminger.
Faggruppen Mindfulness i
behandling av voksne
består av:
Ole Helliesen
Linda Nguyen
Sabina Fattah
Jan Petter Engvig
Redaktør:
Even Halland
evenhalland@
gmail.com

Ulike former for
meditasjon engasjerer
forskjellige cerebrale
områder

Bidrag ved Linda Nguyen

”Mindfulness-baserte tilnærminger” er en sekkebetegnelse som
inkluderer Mindfulness meditasjonsformer (MMs) som
Vippassana / Insight meditation og Zen-meditasjon og
mindfulness-intervensjoner (MBIs) som MBSR, MBCT, DBT og
ACT. En teoretisk forskningsartikkel med overskriften
”Mindfulness-Based Approaches: Are They All The Same?”
publisert i Journal of Clinical Psychology (Chiesa & Malinowski
2011) har gjort en vurdering av likheter og forskjeller vedrørende
teknikk, filosofisk bakgrunn, mål, virkningsmekanismer og
resultater.
Kunstige kategorier. Innledningsvis starter artikkelforfatterne
med en problematisering av klassifiseringen av meditasjonstyper.
Det mest vanlige har vært å opprette et hovedskille mellom
konsentrasjonsbaserte og nærværsbaserte former for meditasjon.
Zen, Vippassana og Mindfulness karakteriseres av en åpen, ikkedømmende, bevissthet av sansning og kognisjon. Dette inkluderer
en meta-oppmerksomhet av pågående tankers og følelsers karakter
og innhold. Meditasjonsteknikker tilhørende den andre kategorien
involverer fokusert konsentrasjon på et bilde, objekt eller mantra,
samtidig som man i større grad forsøker å ekskludere potensielle
kilder til distraksjon. Om man kan klassifisere
meditasjonsteknikker i disse kategoriene er diskutabelt. Det antas
at de fleste meditasjonsformer ligger på et sted mellom disse
polene og inkluderer både konsentrasjon og nærvær.
Klinisk forskning. Det finnes stor mengde data som indikerer
positiv virkning av både MMs og MBIs. På basis av nåværende
studier er det uklart om noen effekter av ”mindfulness-baserte
tilnærminger” er spesifikk for visse typer meditasjonsformer. Flere
komparative studier er nødvendig for å forstå de spesifikke
underliggende psykologiske mekanismene i forskjellige øvelser:
for eksempel om body scan, yoga, og sittende meditasjon gir ulike
effekter. En lovende vei videre er hjerneavbildningsstudier. Per i
dag finnes funn som indikerer at ulike former for meditasjon
engasjerer forskjellige cerebrale områder. Dette kan på sikt gi
innsikt i ulike virkningsmekanismer for ulike former for
meditasjon.
Hvis du vil ha mer informasjon om forskjellene mellom ulike
meditasjonsformer og mindfulness-baserte programmer, kan du
lese en mer utfyllende versjon av dette sammendraget her:
Link til fullversjon!
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5. Mindfulness og samfunn
-Oppmerksomt fravær og New Public Management Eksemplifisert med en observasjon ved et NAVventeværelse
Bidrag ved Torbjørn H. Sandvik

Ved å være delvis deltakende observatør på et NAV-venteværelse
ønsket jeg å undersøke hvilken relasjonsform ansatte og såkalte
”brukere” hadde i lys av en analytisk begrepsoversikt utviklet av
sosiologen Niels Christie.
Hovedfunnet mitt fra observasjonen var at ansatte og ”brukere” var
preget av regelstyring fremfor fleksibilitet, likebehandling fremfor
å se hvert menneske som unikt, og følelsesnøytralitet fremfor å
være følelsesnærværende. Denne tingliggjørende måten å forholde
seg på den andre på, skapte en psykososial avstand selv om
personene var fysisk nærværende. Dette mener jeg kan sees på som
anti-tesen til oppmerksom tilstedeværelse.
Om funnet kan generaliseres til andre NAV-venteværelser er
usikkert da analysen kun tok utgangspunkt i materiale hentet inn en
tilfeldig dag i uken. Teksten spekulerer ikke ytterligere i ”hvorfor”
det var slik denne dagen jeg observerte, men jeg tar meg likevel
den frihet til å spekulere i et avsnitt her i mindfulness-nytt:
Er det slik at det nye ”kundefokuset” som inntar offentligsektor er
med på tilskrive en mer upersonlig og fjern rolle til ansatte i det
offentlige i møte med den hjelpetrengende? Ser ikke lenger det
offentlige (NAV) mennesker i sosialnød som hjelpetrengende, men
som handlingskompetente aktører istand til å shoppe offentlige
tjenester? Faller da de faktisk avhengige og hjelpetrengende
igjennom i et slikt system? Jeg fikk en urolig følelse av dette den
dagen jeg satt og observerte på NAV-venteværelset.
Hele teksten og analysen kan du lese her! (link)

”Er det slik at det nye
kundefokuset som inntar
offentlig sektor er med å
tilskrive en mer upersonlig
og fjern rolle for det
offentlige i møte med
den hjelpetrengende?”

Faggruppen Mindfulness og
samfunn består av:
Torgeir Ericson
Redaktør:
Torbjørn H. Sandvik
torsand@gmail.com

Meld gjerne din interesse
dersom du ønsker å være med
i gruppen!
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Skandinavisk konferanse om mindfulness i arbeidsliv og ledelse
-Oslo 8.-9.november 2013.

Rasmus Hougaard fra “The potential project” i Danmark kommer på høstens
Mindfulnesskonferanse i november. Det gjør også Anders Meland fra Flymedisinsk institutt og
Olympiatoppen
Rasmus Hougaard er Managing Director og Senior Trainer i The Potensial Project som jobber
med mindfulness i arbeidslivet worldwide. Rasmus har bakgrunn som vitenskapelig forsker
og som organisasjonskonsulent innen personlig utvikling og organisasjonsutvikling. Han har
mer enn 15 års erfaring i å undervise i Mindfulness trening. Få en smakebit på hans tenkning
og les mer om mindfulness i arbeidslivet på www.potentialproject.com . I neste nummer av
mindfulnessnytt vil vi dele innhold fra et par av hans artikler.
Anders Meland er Phd student med Master i idrettsvitenskap (coaching og idrettspsykologi).
Han har bakgrunn som idrettsoffiser i Sjøforsvaret i ca. 10 år og jobber for tiden på
forskningsavdelingen på Flymedisinsk institutt. Han administrerer prosjektet «Mental trening
av oppmerksomhet i prestasjonsmiljøer 2011-2015» og er en del av Olympiatoppens
ressursgruppe innen idrettspsykolog. Hør Anders på TV2 her http://www.tv2.no/gmn/sliklever-du-i-nuet-3757393.html
Les mer om konferansen og meld deg på her: http://www.nfon.no

