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Barn&unge
Hallfridur Bjarnadottir har
skrevet om Daniel Goleman
(forfatteren av Emotional
Intelligence) sin nye bok
«Focus».
- side 2

Ledelse
Elisabeth Espenes har skrevet
om boken «Finding the Space
to Lead. A Practical Guide to
Mindful Leadership».
- side 4

Voksne
Ole Helliesen har gjennomgått
resultatene fra en metaanalyse
av mindfulnessbaserte
programmer som MBSR.
- side 5

Arbeidsliv
Anne Bolstad deler inntrykk og
erfaringer fra seminaret
«Mindfulness in Business» som
ble avholdt i Stockholm i april
2014.
- side 7

Riktig god sommer!
Kjære lesere! 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 Mindfulness-nytt med sine
bidragsytere er et av tiltakene for å sette målsetningen ut i
livet!
I dette nummeret vil du få lese fire spennende bidrag hvor du
kan hente inspirasjon til din egen praksis i oppmerksomt
nærvær. To av bidragene er omtaler av bøker som nylig er gitt
ut. Ole Helliesen har gjennomgått en omfattende metaanalyse
av de vanligste mindfulnessbaserte programmene som MBSR.
Anne Bolstad deler til slutt en rekke erfaringer fra seminaret
«Mindfulness in Business». Hun lenker til en rekke flotte
YouTube videoer og hva som gjorde mest inntrykk på henne.
Vi håper du blir fornøyd med dette nummeret, og kom gjerne
med tilbakemeldinger, ris og ros: info@nfon.no "
Torbjørn Sandvik. Ansvarlig redaktør og layout"
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Viktigheten av å fokusere
Innlegg ved Hallfridur Bjarnadottir$
I sin nye bok «Focus» setter Daniel Goleman fokus på vår
evne til å fokusere og evnen til å lykkes. Han deler evnen til å
fokusere i tre områder, ”inner, other and outer focus”. Han viser
hvordan de som lykkes innen idrett, kunst og kultur, i
utdanning og i forretningslivet bruker alle tre fokusområdene
for å lykkes."

Mindfulness for barn
og unge
Faggruppen består av Anne
Grete Brantzæg, Ellen Johanne
Kvalsvik, Hallfridur Bjarnadottir,
Anne Magrethe Ekren, og Anne
Sælebakke og Sigrid Skeide som
er redaktører.
Kontakt:
Anne Sælebakke:
anne.saelebakke@gmail.com
Sigrid Skeide:
sigrims@gmail.com
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«Evnen til å fokusere er
avgjørende for
skoleresultater og hvordan vi
lykkes i livet ifølge
forfatteren av boken
Emotional Intelligence,
Daniel Goleman.»
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I dagens samfunn blir vi bombardert med inntrykk og
forstyrrelser som uavbrutt utfordrer vår evne til å holde fokus.
Er vi hjelpeløse mot forstyrrelsene? Eller har vi mulighet til å
lage vårt eget rom fritt fra forstyrrelser? Kan vi gjøre noe for å
øke egen evne til konsentrasjon og fokus?"
Det fantastiske er at vi faktisk har mulighet til å trene vår
fokuseringsevne. Akkurat som vi trener kroppen og musklene,
kan vi trene opp konsentrasjonen og vår evne til å holde
fokus. For hver trening blir vi litt og litt bedre. Forskning
viser at hjernen vår er svært plastisk og disse endringene er
påviselige ved hjerneundersøkelser."
En god øvelse for å trene fokus er å forsøke å holde
oppmerksomheten på pusten din. De fleste av oss vil oppdage
at tankene vandrer vekk fra pusten ganske ofte, og at vi bare
klarer å holde fokus ca halvparten av tiden. Nøkkelen i denne
øvelsen ligger i om du legger merke til at tankene begynner å
vandre. Klarer du å følge med på hva som skjer i tankene dine?
Ved å legge merke til når oppmerksomheten har vandret, kan
du bevisst flytte fokuset tilbake til pusten eller dit du ønsker
at den skal være. Hver gang du gjør dette skjer det samme
som når du gjentar en treningsøvelse. Muskelen klarer litt mer
og du holder fokus litt lengre. Din mentale kapasitet og
konsentrasjon øker med trening."
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Brist i konsentrasjon og ADHD (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder) blir ofte
sidestilt. Vi har blitt fortalt at det går en
ADHD-epidemi i dagens samfunn. Svært
mange barn får medisiner for dette.
Goleman forteller om en studie av ADHD
og medisinering. Den avdekker at
medisinene virker godt i ca et år men i løpet
av det tredje året hjelper de ingenting. På
den andre siden er det blitt klart at trening
av barns oppmerksomhet virker og det
hjelper dem i deres konsentrasjon."
Goleman forteller om en time han fikk se i
en skole i New Yorks Spanske Harlem. Det
var en 2. klasse med 7 åringer som trente
oppmerksomhet. De la et kosedyr på magen
sin. Da kosedyret steg som følge av at de
trakk pusten, telte de 1,2,3. Da kosedyret
sank igjen som følge av utpustingen, telte de
igjen 1,2,3. Dette er konsentrasjon og øvelsen
gav dobbel lønning. Ungene ble ikke bare
bedre i konsentrasjon men de ble også
roligere og de holdt fokus, noe som er et
En ungdom i dyp konsentrasjon forsøker klatring for
optimalt utgangspunkt for læring. Det
første gang og det i Nordens høyeste klatrevegg på 250
spesielle med denne timen er at akkurat
meter. Foto HB, mai 2014.
denne klassen ikke var en vanlig 2.klasse men
en fulltallig klasse med barn med ulike
diagnoser som ADHD og lignende. Siden disse barna klarte å oppnå et slikt utgangspunkt, hva kunne
vi ikke vinne på å lære barn fra barnehagene og opp til videregående skole å trene på mindfulness,
tilrettelagt for de ulike aldersgruppene? "
Kilder:
http://www.mindful.org/the-science/common-misconceptions-about-focus
(Lest 30.03.14)
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Boktips: Finding the Space
to Lead. A Practical Guide
to Mindful Leadership
Innlegg ved Elisabeth Espenes$

Mindfulness i
ledelse
Faggruppen består av
Elisabeth Espenes,
Ingunn Grande,
Kundan Rockstad,
Anne Kathrine og
redaktør er Michael de
Vibe
Kontakt:
Michael de Vibe:
michael.de.vibe@kunn
skapssenteret.no

!
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«A mindful leader
embodies leadership
presence by
cultivating focus,
clarity, creativity
and compassion in
the service of others
- Janice

!
!
!
NFON - Mindfulness nytt

"

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Hvordan lede gjennom å inspirere andre? Hva skjer i relasjon til
andre når vi gir slipp på egne forventninger? Hva kan økt
oppmerksomhet på egne følelser ha å si for ledelse? Hvordan
kan vi utvikle og styrke medfølelse og vennlighet i arbeidslivet?
Dette er blant spørsmålene som belyses i boken Finding the Space
to Lead. A Practical Guide to Mindful Leadership. "
Forfatteren Janice Marturano har lang erfaring som leder. I
bokens første del forteller hun om grunnen til at hun begynte å
praktisere mindfulness, nytten hun opplevde og etter hvert et
ønske om å la andre erfare det samme. I samarbeid med Saki
Santorelli utviklet hun kurs og retreats for ledere i bedriften hun
arbeidet for. I dag er hun leder for the Institute for Mindful
Leadership som tilbyr kurs og retreats for ledere:
http://instituteformindfulleadership.org/ "
Med utgangspunkt i utfordringer ledere står overfor i dagens
arbeidsliv, egne erfaringer og erfaringer fra kursdeltakere,
utforsker Marturano mindful ledelse. Hvorfor er det behov for
mindful ledelse? Hva er nytteverdien? Hva er egentlig en
mindful leder? "
Evne til fokus, klarhet, kreativitet og medfølelse beskrives som
de fire grunnstenene i mindful ledelse. Disse egenskapene kan
utvikles og boken gir eksempler på mindfulness-øvelser som
bidrar til å styrke disse. Vi får beskrevet både formelle
meditasjonsøvelser og uformelle øvelser, som Marturano kaller
purposeful pauses. I tillegg gis eksempler på refleksjonsøvelser
omkring egne ledelsesprinsipper, tidsplan, telefonbruk, møter,
lister over gjøremål, strategisk planlegging og i forhold til
mellommenneskelige utfordringer på arbeidsplassen. Man kan
også høre på øvelsene i boken via lydfiler på:
http://www.FindingtheSpacetoLead.com"
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Mindfulness i
behandling av
voksne
Faggruppen består av
Ole Helliesen, Linda
Nguyen, Sabina
Fattah, Jan Petter
Engvig og Jon
Vøllestad er redaktør
Kontakt:
Jon Vøllestad:
jonvollestad@gmail.co
m
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«Resultatene
minner oss om
viktigheten av ikke
å selge skinnet før
bjørnen er skutt.
- Ole Helliesen»
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En sammenfatning fra en
nylig utgitt metaanalyse:
Hva sier forskningen
egentlig om effekten av
mindfulness-meditasjon?
Innlegg ved Ole Helliesen$
På oppdrag fra Association for Health and Research Quality i
USA, ble det nylig utført en større metaanalyse for å evaluere
foreliggende forskning på meditasjonsbaserte programmer i
terapi og behandling. Studien så spesifikt på eﬀekt på angst,
depresjon, stress, positive følelsestilstander, livskvalitet,
oppmerksomhet, rusmisbruk, spisevaner, søvn, smerte og
vekt. "
Gruppen tok utgangspunkt i randomiserte og kontrollerte
kliniske forsøk, hvor meditasjonsbaserte programmer ble
sammenlignet enten med annen aktiv behandling eller
placebo-tiltak. Metaanalysen omfattet forskning publisert til
og med desember 2012. Av 18753 studier ble kun 47 forsøk
med tilhørende 3515 deltagere funnet å være av
tilfredsstillende kvalitet, noe som bør mane til en viss
ydmykhet i festtalene rundt omkring. "
Av disse 47 studiene ble behandlingsprogram basert på
mindfulness-meditasjon funnet å ha moderat eﬀekt på angst
(eﬀektstørrelse; 0.38 etter 8 uker, 0.22 etter 3-6 måneder),
depresjon (0.30 etter 8 uker og 0.23 etter 3-6 måneder) og
smerte (0.33). Det ble fastslått at det var svak evidens for
bedring av stress og opplevd livskvalitet, mens det videre ble
hevdet å være svak, ingen eller manglende evidens for
meditasjonsprogrammenes eﬀekt på positive
følelsestilstander, oppmerksomhet, rusmisbruk, spisevaner,
søvn og vekt. Det ble også bemerket at det det ikke fantes
evidens pr. i dag for å si at meditasjonsprogrammer av typen
MBSR er bedre en annen type aktiv behandling
(medikamentell behandling, trening og andre
atferdsterapier). Samtidig konkluderes det med at en eﬀekt
synes å gjøre seg gjeldende på enkelte parametere (angst,
depresjon, stress og smerte), og at spesielt
mindfulnessbaserte behandlingsforløp synes å kunne utgjøre
et supplement til andre former for behandling. "
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Når så er sagt, er det viktig å påpeke at manglende eller svak evidens ikke er synonymt med
manglende eller svak eﬀekt. Eksempelvis er det nærliggende å anta at visse former for meditasjon
forbedrer evnen til å regulere og opprettholde oppmerksomheten, selv om påstanden ikke kan
understøttes av (god nok) forskning pr i dag. Metaanalysen har da også selv sine svakheter;
eksempelvis ved at gjennomsnittseﬀekten det vises til, ikke er basert på homogene intervensjoner
(som MBSR eller MBCT alene), men en rekke ulike meditasjonsprogrammer med ulikt innhold og
design. Det er således fullt mulig at mer eﬀektfulle intervensjoner «svekkes» i et hav av andre, mindre
eﬀektfulle når man ser på gjennomsnittseﬀekter. Videre, så sier også analysen lite om hvorvidt enkelte
grupperinger kan oppleve bedre eﬀekt enn andre, eksempelvis betinget av diagnostiske kriterier,
motivasjon og innsatsvilje, osv. Det den imidlertid tydelig illustrer er behovet for mer og bedre
forskning på mindfulness-baserte intervensjoner, samtidig som den minner oss på viktigheten av å
ikke selge skinnet før bjørnen er skutt. "
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Litt mismodig etter å ha fått meddelt de nyeste tallene?
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Mindfulness i
arbeidslivet
Faggruppen består av
Torill Landgraff Bratlie,
Kristin Huseby, Stine
Haavik og redaktør er
Anne Bolstad
Kontakt:
Anne Bolstad:
anne.bolstad@start.no
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«Hvilken
hjernetilstand
trenger vi til å
møte det moderne
arbeidslivets
utfordringer?»
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Anne Bolstad deler fra 2
dagers seminar om
Mindfulness in Business
avholdt i Stockholm april
2014
Innlegg ved Anne Bolstad$
Potential Project Sverige og Bedriftshelsetjenesten Previa
arrangerte 10-11 april 2014 to dagers seminar om Mindfulness in
Business. Seminaret ble avholdt i Stockholm. "
Flere av foredragsholderne på seminaret hadde ståsted i forhold
til Potential Project, blant annet Martin Ström og Maj Andrén
Skog, og grunnleggeren av Potential Project Rasmus Hougaard
holdt selv innlegg. Hans foredrag kan du se/høre på:
https://www.youtube.com/watch?v=qEUjor_1WD8"
Potential Project er en verdensomspennende organisasjon, med
hovedkontor i København, som tilbyr CBMT – Corporate
based mindfulness training (www.potentialproject.com)
CBMT er et 9 ukers opplegg med ukentlige 2 timers felles
samlinger med instruktør på arbeidsplassen, og daglig 10 min
mindfulnesspraksis på arbeid. Programmet er lagt opp rundt
”ABCD – modell: Anatomy, Breathing, Counting, Distractions.
Programmet er forskningsbasert, og har også hentet inspirasjon
fra “Search inside yourself ” programmet til Google. Det legges
stor vekt på hjerneforskning for å underbygge og motivere. På
fellessamlingene gjør man pusteøvelse hvor man fokuserer via å
telle utpust opp til 10 og så ned igjen, og går videre gjennom ett
arbeidstema og en mental strategi deltakerne skal ha fokus på til
neste samling. Arbeidstema kan være: selvledelse, grensesetting,
hvordan man gjennomfører møter på best måte, nye måter å
jobbe på etc. Mentale strategier kan være: tåle tanker og
følelser, selvfølelse, vennlighet, nybegynner sinn, nærvær,
aksept, gi slipp, tålmodighet, ikke dømming, løsningsfokus,
unngå “å bråke for mye” med virkeligheten"

!
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Rasmus fokuserte i sitt innlegg på
utfordringene i det moderne arbeidslivet
blant annet: “alltid være på”,
informasjonsoverload, tidspress,
distraksjoner og multitasking. Rotete tanker
fører ofte til feil valg som igjen påvirker til
feil handling og uønsket resultat. Han stilte
spørsmål om “Hvilken hjernetilstand trenger
vi til å møte dette? Både Rasmus, Martin og
Maj var opptatt av korte glimt av nærvær Martin Ströms foredrag ligger på YouTube
ett sekund med frihet – det å kunne ta ett
pust, være ett sekund på forskudd for å velge
bevisst og påvirke handling og resultat. Maj
konkluderte med at pustepauser er avgjørende for brilliant ledelse. Pauser er avgjørende for å se,
kjenne, holde fokus på det som er viktig, se medarbeiderne og møte menneskene med
medmenneskelighet og omsorg, og ikke minst åpne for kreativitet i ledelse. Martin Ström gir høsten
2014 ut bok om Mindfulness i Arbeidslivet. Martin Ströms foredrag fra konferansen kan du høre på
YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=4cHQbD-RoVQ"
Michael Chaskalkson, engelsk mindfulnessinstruktør/foredragsholder, og Adjunct Professor ved IE
Business School i Madrid, var en av hovedforedragsholderne begge dagene. Han har utgitt boken “The
Mindful Workplace” (2011) (http://www.michaelchaskalson.com). Michael fokuserte blant annet på
viktigheten av at man også i arbeidslivssammenheng har fokus på å trene jevnlig, motivasjon/fokus, og
øve holdningssett av aksept, vennlighet, åpenhet og nysgjerrighet og at man ikke reduserer
mindfulnesstrening i bedrift kun til fokustrening. Han var også opptatt av mindfulnesstrening i
forhold til oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer og uhensiktsmessig multitasking.
Uhensiktsmessig mulittasking kan redusere kvaliteten i arbeidet, gjøre det vanskelig å prioritere de
viktige tingene, samt redusere evne til å være tålmodig når det trengs, og være tilstede i
kommunikasjon. Forskning om multitasking og avbrytelser viser at denne strategien er lite eﬀektiv,
man mister oversikt, bruker mer tid, er mindre fokusert og kvaliteten på arbeidet reduseres. I tillegg
opplever de fleste energitapping og stress ved mulititasking og hyppige avbrytelser. En viktig
mindfulnessøvelse i denne sammenhengen er å øve på gjøre en ting av gangen og være fullt tilstede i
gjøremålet/oppgaven. Når distraksjoner kommer er det viktig å være oppmerksom slik at man kan ta
bevisste valg istedenfor å handle på impuls. Noe kan vente, noe kan ikke vente og må tas med en gang.
Da er det viktig å skifte fort over, gi oppgaven full oppmerksomhet og slippe den når man er ferdig. " "
Michael nevnte forskning som viste at det er korrelasjon mellom daglig mindfulnesstrening,
arbeidsminnekapasitet, og evne til å ta kloke beslutninger, og at mindfulnesstrening øker evne til å
oppdage stress og håndtere stress. Ved stress reduseres arbeidsminne og det er ved stress lettere å bli
reaktiv og gjøre dårligere beslutninger. (Referanse: Jha. A.P &Stanley E.A et al 2010 “Examining the
Protective Effects of Mindfulness Training on Working Memory Capacity and Affective Experience”,
http://www.mind-fitness-training.org/MMFT_Emotion_working_memory.pdf)"
Han nevnte også et interessant mindfulnessprosjekt gjennomført av “Transport for London” i 2010
(Mental health foundation, Mindfulness report 2010). Programmet var lagt opp med 20 minutters
NFON - Mindfulness nytt
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mindfulnesspraksis daglig på jobb i tillegg til fellessamlinger.
Evaluering i etterkant viste stor eﬀekt på sykefravær spesielt i
forhold til stress, depresjon og angst. "
Michael konkluderte med at mindfulnesstrening kan
påvirke ledere og organisasjonen positivt på flere måter:
•

Høyere arbeidsminnekapasitet. Klarer å holde fokus lenger
og ta gode beslutninger selv under stress - gode beslutninger
er positivt for organisasjonen."

•

Høyere evne til å vise medfølelse og omsorg – påvirker
arbeidsmiljøet positivt."

•

Høyere evne til innovasjon og kreativitet – påvirker positivt
ved endringsprosesser og nytenkning."

•

Høyere evne til å mestre stress, kan ta gode beslutninger selv
under stress - gode beslutninger er positivt for
organisasjonen. Ledere som viser evne til å mestre eget stress
er gode rollemodeller for sine medarbeidere og påvirker
organisasjonens evne til å møte stress."

•

Mer hensiktsmessig respons der og da – påvirker
medarbeidere og organisasjon positivt."

Michael Chaskalkson, engelsk
mindfulnessinstruktør/
foredragsholder, og Adjunct
Professor ved IE Business School i
Madrid, var en av
hovedforedragsholderne begge
dagene

Ett kort intervju med Michael under konferansen kan du se på YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=Jwye4rftwt4&feature=player_detailpage"
Marie Ryd, Svensk hjerneforsker og grunnlegger av bladet Holone, holdt innledningsvis foredrag om
kontemplativ hjerneforskning i forhold til mindfulness. Hun definerte mindfulnesstrening som en
hjernetrening og tankeprosess som regulerer flyt av energi og informasjon om hvor vi styrer vår
oppmerksomhet og at dette påvirker særs venstre pannelapp.
Hun stilte spørsmålet: Hvorfor mindfulnesstrening på jobb?, og brukte foredraget til å forklare
hvordan mindfulnesstrening konkret påvirker hjernestrukturer i forhold til følelsesregulering,
stressreduksjon, klok beslutningstakning, fokus og samarbeidsevne"
1.

Følelsesregulering: Ved stress får vi tunnelsyn og redselsnettverket aktiveres og forbindelse
mellom følelse og fornuft blir svakere. Aktivitet i hippocampus reduseres og evne til å lære
forringes. Ved kroppscanning og pustemeditasjon øker aktivitet i hippocampus og insula, og det er
høyere gammaktivitet i hjernen. Det er også slik at aktivitet i amygdala reduseres. Stressreaksjon
dempes. Venstre laterale pannelapp aktiveres noe som hjelper til i forhold til følelsesregulering og
øker mulighet til å sette ord på. Økt aktivitet i venstre pannelapp stimulerer også til ro,
lykkefølelse, harmoni og åndelighet. "

!
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2. Beslutningstakning: Her viste Marie til at det er to systemer: ett intuitivt og ett reflekterende.
Når vi er i en rolig, nøytral eller positiv sinnstilstand kan vi stole mer på det intuitive systemet.
Når vi er stresset eller i en negativ sinnstilstand ter det intuitive systemet seg ikke bedre enn når vi
handle på slump. Via mindfulnesstreningens eﬀekt i forhold til stressreduksjon, ro, harmoni kan
mindfulnesstrening bidra til å hjelpe det intuitive systemet"
3. Samarbeidsevne: For å kunne samarbeide er vi avhengig av evne til å se andre, mentalisere/
forstå andre og ha medfølelse/hjelpe andre og empati /forstå andres følelser. En viktig del
mindfulnesstrening bidrar til å styrke disse faktorene via holdningssettet vennlighet, aksept,
medfølelse, empati"
4. Fokus: Hjernens autotilstand/autopilot kalles på fagspråket “Default mode”. Det er når vi
tankene flyr, vi dagdrømmer, fantaserer og ikke er fokusert og bevisst til stede. Ved
mindfulnesstrening reduseres aktivitet i hjernens default nettverk og fokus og ro stimuleres. En
viktig del av treningen handler jo om å hente hjem fokus gang på gang"
Bjørn Lindeblad hadde avsluttende kåseri på dag 1 og ledet guidede meditasjoner på dag 2. Han
hoppet av en lederstilling og lysende karriere i næringslivet i 1992 og levde som buddhistmunk i 16 år
før han trådte ut og vendte tilbake til Sverige. (http://www.natthiko.org)"
Jeg synes han hadde et inspirerende foredrag/kåsere hvor han ga mye av seg selv. Ett par sitater jeg
husker spesielt fra foredraget hans var følgende: “Ha tillit til din Allah, men husk å binde din kamel!”,
og Mummipappa til barna: “Det bygger opp til storm unger – kom, vi skal ut å ro!”. Hans foredrag fra
konferansen kan du se på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7mdM0X3K1V4

“Ha tillit til din Allah, men husk å binde din kamel!”
- Björn Lindeblad
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