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Värdshuset 

 

Att vara människa är som att vara värdshusvärd, 

varje morgon en ny gäst. 

 

En glädje, en sorg, en elakhet, 

eller plötslig insikt kan dyka upp 

som en oväntad gäst. 

 

Hälsa dem alla välkomna! 

Även när det är ett gäng bekymmer,  

som våldsamt drar genom huset 

och tömmer det på alla möbler; 

behandla ändå varje gäst med respekt. 

Han eller hon kan bana väg för 

en oväntad fröjd. 

 

Den svarta tanken, skammen, illviljan, 

möt dem vi porten med ett skratt 

och bjud in dem. 

 

Var tacksam för vemhelst som kommer 

eftersom var och en av dem har skickats ut 

som en vägvisare från bortom. 

 

Dikt av Jalal-ad-Din Rumi, sufisk poet och filosof från 1200-talet 

Tolkad till svenska via engelsk översättning  

av Eva Björkander Mannheimer   

(Williams, Teasdale, Segal, & Kabat-Zinn, 2007) 

 



 

 

Sammanfattning  

 

Bakgrund Kemiskt beroende – ofta benämnt drogmissbruk – är en sammansatt, komplicerad 

och svårbehandlad psykiatrisk sjukdom. Vägen in i missbruk och beroende påverkas av 

affektiva, kognitiva och sociala störningar och dysfunktionella beteenden. Den beroende 

personen är påverkad av långvarigt bruk av nervgifter (drogerna), som befäst och förvärrat 

psykiska besvär och dysfunktionella beteendestrategier. Samsjuklighet med olika psykiatriska 

och somatiska sjukdomar/symtom förekommer i hög utsträckning. 

Syftet med studien är att utvärdera pilotprojektet Mindfulness-Baserad Återfallsprevention 

(MBÅP) som genomförts vid Upplands Väsby Beroendeteam, samt att beskriva 

symtomförändring.  

Metod MBÅP bygger på Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP) som baseras på 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) och har tidigare utvärderats i en 

randomiserad kontrollerad studie (RCT). Som utvärderingsmetod av MBÅP användes 

utvärderingsfrågor inklusive VAS-skala före och efter behandling, semistrukturerade 

djupintervjuer av deltagare och inspelning under en boostersession. Symtomförändring 

skattades med självscreeningsfrågor (SCL-90).  

Resultaten visar att interventionen förbättrade deltagarnas färdigheter att hantera utmanande 

situationer som riskerar leda till återfall. Det förekom ett felsteg bland deltagarna, men inget 

återfall i okontrollerat bruk. Denna studie indikerar att programmet skulle ge bättre effekt om 

det förlängdes till exempel med uppföljningsträffar. Ett noterbart resultat är att MBÅP-

gruppen skattade markant högre på psykiatriska symptom jämfört med en grupp som fick 

mindfulness-baserad kognitiv terapi (MBCT) för depression.  

Slutsats Baserat på denna utvärdering av pilotprojektet MBÅP kan programmet 

rekommenderas som en verkningsfull behandling för att förebygga återfall i missbruk. Då 

deltagarna skattade högt på psykiatriska symtom indikerar detta behov av behandling för den 

samsjuklighet som framkom.
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1. Bakgrund 

 

Arbetsmetoder inom beroendevården  

För personer som missbrukar eller utvecklat beroende av alkohol eller andra droger erbjuds 

vård och behandling av såväl kommuner som landsting. Behandlingen styrs utifrån olika lagar 

såsom Socialtjänstlagen, Lagen om vård av missbrukare och Hälso- och sjukvårdslagen. 2007 

utkom Socialstyrelsen med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna 

anger och rekommenderar evidensbaserade bedömnings- och behandlingsmetoder. Beroende 

respektive missbruk diagnostiseras såsom andra psykiatriska sjukdomstillstånd enligt de mest 

använda diagnossystemen DSM IV och ICD-10. Mellan 30-70 % av personer med missbruks- 

eller beroendediagnos uppskattas ha en samsjuklighet med psykiatriska sjukdomar och 

neuropsykiatrisk problematik. När det gäller komplex samsjuklighet saknas i riktlinjerna en 

direkt behandlingsrekommendation ”… finns ingen evidensbaserad specifik behandling för 

samsjuklighet. Inget talar dock emot att använda de metoder som visat effekt vid behandling 

av missbruk och beroende respektive psykiatrisk störning och sjukdom” (Socialstyrelsen, 

2007). Återfall efter kortare eller längre tids symtomfrihet är vanligt vid beroendesjukdomar 

liksom vid andra psykiatriska sjukdomar. Inom kognitiv beteendeterapi (KBT) finns flera 

evidensbaserade interventioner för att motverka och handskas med återfall. På senare år har 

mindfulness-baserade interventioner använts som ett betydelsefullt inslag i behandling av 

flera olika sjukdomstillstånd. Nu finns även en randomiserad studie av Minfulness-Based 

Relapse Prevention (MBRP) vid missbruk publicerad vid Washington University (Bowen 

2009). 

 

Beroendevården, Upplands Väsby  

Beroendemottagningen i Upplands Väsby består av en landstingsdel med psykiatriker och 

sjuksköterskor från Beroendecentrum i Stockholm och en kommunal del med socionomer, 

KBT-terapeuter med s.k. steg 1-kompetens, alkohol- och drogterapeuter och behandlings-

assistenter från Beroendeteamet inom VäsbyVälfärd/Upplands Väsby kommun. 

Verksamheten är baserad på de uppdrag kommun och landsting har när det gäller att erbjuda 

stöd, vård och behandling för substansmissbruk och beroende. Behandling och andra 

stödinsatser utreds med hjälp av det rekommenderade bedömnings-instrumentet Addiction 

Severity Index (ASI). Beroendeteamet arbetar med olika evidensbaserade behandlingsinsatser 

i grupp och individuellt såsom 12-stegsinspirerad ”Minnesotabehandling” med kognitiva 
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inslag, enskild behandling baserad på KBT, Motivational Interview (MI), Community 

Reinforcement Approach (CRA), Återfallsprevention (ÅP), Hasch-avvänjnings-

programmet(HAP) samt program och individuell behandling för anhöriga. 

 

Ökad efterfrågan på behandling  

Under 2009 - 2010 har antalet klienter som sökt och beviljats behandling ökat och det är kö 

till såväl grupp- som enskild behandling. Grundbehandlingen i öppenvård omfattande 12 

veckor förlängs för många deltagare. Störst behov av långa behandlingstider har personer med 

samsjuklighet, långvarigt missbruk samt unga missbrukare. I såväl grupp som enskilt har 

inslag av mindfulness använts, som en metod att stilla sinnet, fokusera på behandling och 

hantera stress och oro. Under 2008-2009 ingick en 1,5 timmes mindfulness-session per vecka 

i Minnesotaprogrammet under åtta månader. Då mindfulness- inslagen framstått som 

verksamma bestämdes det att pilotprojekt baserade på åttaveckorsprogrammet Mindfulness-

baserad kognitiv terapi (MBCT) skulle genomföras. Två mindfulnessprogram skulle prövas - 

dels för föräldrar med behov av stöd och stärkt självtillit i sin föräldraroll, - dels som 

mindfulness-baserad återfallsprevention vid Beroendeteamet. Intentionen med 

återfallsprogrammet var att om det visade sig verkningsfullt skulle sådan eftervård kunna 

erbjudas klienter som blivit nyktra och drogfria via både Minnesotabehandling och andra 

behandlingar, t.ex. CRA och KBT. 

 

Forskningsstöd för återfallsprevention och mindfulnessbaserade behandlingar 

I detta avsnitt görs en genomgång av förklaringsmodeller, behandlingsmetoder och forskning 

kring återfallsprevention i allmänhet och i synnerhet mindfulness-baserade interventioner för 

att förebygga återfall. 

 

Kemiskt beroende och missbruk   

Personer som utvecklar kemiskt beroende påverkas av störda och förvrängda emotioner och 

kognitioner. Dessa fenomen är intimt förknippade med de fysiska och psykiska processer de 

missbrukade preparaten åstadkommer. Alkohol, opiater och flera läkemedel, t.ex. 

bensodiazepiner, är vattenlösliga ”nervgifter”, som påverkar kroppens alla celler. För att 

skydda sig mot substansen minskar cellmembranen sin genomsläpplighet. Det är en av 

orsakerna till att missbrukaren ökar sin tolerans för giftet, vilket bidrar till att konsumtionen 

ökar i missbrukarens strävan att uppnå önskad effekt av sitt intag. Beroendeutvecklingen är en 

gradvis process som successivt ”bygger om” hjärnan så att drogen alltmer tar överhanden över 
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naturliga stimuli och responser. Missbruksbeteendet leder till en översensitisering av hjärnans 

belöningssystem. De system i hjärnan som hjälper oss att göra rationella prioriteringar skadas 

och styrs av förvrängda kognitioner. Detta leder till fortsatt bruk om inte kraftfulla och 

konsekventa alternativa strategier kan skapas och vidmakthållas (Agerberg, 2008). Personer 

som missbrukat länge har alltså en fysisk och psykisk påverkan av nervgifter att hantera. Det 

ger delvis liknande symtom som utmattningssyndrom och är resultat av långvarig och 

omfattande överansträngning. Därutöver tillkommer de nervskador som det missbrukade 

preparatet åstadkommit. Vid Beroendeteamet har man 1-2 års  tidsperspektiv på 

rehabiliteringen efter ett långvarigt missbruk, innan personen är fysiskt och psykiskt 

återhämtad. Dessa är viktiga kunskaper att ha aktuella i allt behandlingsarbete med personer 

som utvecklat kemiskt beroende.  

 

KBT - modell för återfallsprevention vid missbruk 

Baserat på att dysfunktionell alkohol- och drogkonsumtion är inlärda beteenden erbjuder KBT 

en funktionsanalys som söker identifiera situationella, sociala, affektiva och kognitiva 

förklaringar till upprepade återfall i missbruk. Många studier har bekräftat det kliniska och 

kostnadseffektiva värdet av KBT-interventioner (Witkiewitz, 2005). KBT-behandling för 

alkohol- och narkotikaberoende och en modell för återfallsprevention presenterades 

ursprungligen av Marlatt och kollegor i USA. Den baserades på en konceptualisering av 

återfallsprocessen enligt nedanstående figur. 
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Figur 1 Modellen visar alternativa utfall av hanterandet av en ”högrisksituation” för återfall i missbruk. När en person kan hantera 

situationen effektivt och därmed upplever ökat självförtroende och större tillit till sin förmåga att klara utmaningar, så minskar risken för 

återfall. Om personen å andra sidan inte upplever sig ha effektiva coping-strategier resulterar detta troligen i en upplevelse av sämre 

förmåga att handskas med situationen. Det lämnar också dörren öppen för positiva tankar kring att använda substanser och 

automatiserade tankar kring positiva effekter av bruket. ”Bara en drink eller öl, kan ju inte skada…”. Om detta leder till ett felsteg 

("lapse" till skillnad från "relapse") – att man ”bara tar ett glas” uppstår lätt ”Abstinence Violation Effect” (AVE). 

(Witkiewitz 2005) 

 

Återfallsprocessen som beskrivits i figur 1 innebär att effekten av att ha brutit mot sina regler 

att inte bruka ger starka affektiva reaktioner av skam, oro, ångest samtidigt som hjärnans 

belöningssystem aktiverats och ”suget” att fortsätta bruka förstärkts. Då många 

automatiserade psykobiologiska reaktioner aktiveras är risken stor för stressrelaterat 

”tunnelseende”, innebärande att beteende och reaktioner blir affektstyrda. Kontakten med 

hjärnans frontallober, där planering och val av adekvat problemlösning sker, stängs ner vilket 

i sin tur ökar risken för det automatiserade beteendet att missbruka  (Ostafin, 2008) (Siegel, 

2004). Forskning visar att just AVE-effekten är predisponerande för återfall – att man 

attribuerar till sin egen oförmåga, kontrollförlust och sannolikheten att misslyckas, vilket 

ytterligare ökar sannolikheten för fortsatt bruk. Om personen tidigt kunnat bryta dessa 

kedjereaktioner är sannolikheten större att ett felsteg skulle kunna betraktas som en 

inlärningssituation. Man har betett sig på ett oönskat sätt och kan studera mekanismerna 

bakom detta, för att lära sig hur man ska förebygga och hantera en liknande situation 

annorlunda i framtiden (Witkiewitz,2005). 

Återfallsprevention 

Återfallsprevention kombinerar färdighetsträning med kognitiva interventioner för att 

förebygga eller begränsa återfallsepisoder. Hörnstenarna i återfallsprevention är att identifiera 

och modifiera färdighetsbrister i förmågan att bemästra risksituationer, att stödja självtillit, 

utmana positiva förväntningar på beroendebeteendet och att utbilda i AVE. En betydelsefull 

och ofta förbisedd del av återfallspreventionen är fokuserandet på en balanserad livsstil och 

färdigheter att handskas med felsteg. Återfallsprevention har framgångsrikt använts för olika 

beroenden och diagnoser såsom depression, ätstörning, spelberoende och bipolär sjukdom. 

Många av de redovisade studierna visar att återfallspreventionstekniker signifikant reducerade 

intensiteten i återfallsepisoder och konstaterar bestående effekter av återfallsprevention  

(Witkiewitz 2005). År 1999 gjordes metastudie av Irvin och kollegor där man fann att 

återfallsprevention var en framgångsrik intervention för narkotika och alkoholmissbrukare. 
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Dock uppmärksammades att studierna inte gav svar på frågan vilken eller vilka komponenter i 

interventionen som är mer betydelsefulla än andra (Witkiewitz, 2005). 

Väckarklockan 

Väckarklockan är namnet på en i Sverige ofta använd manual för återfallsprevention. Den är 

en översättning och bearbetning av den KBT-manual som användes vid en stor randomiserad, 

kontrollerad studie (RCT) Project Match – som publicerads i USA 1996. Studien undersökte 

om matchning av klienter till olika sorters behandling skulle öka sannolikheten för lyckat 

behandlingsresultat. Resultaten visade att matchningseffekten var försumbar. De olika 

behandlingsmetoderna Minnesotabehandling(12-stegsbaserad), KBT- baserad 

återfallsprevention samt Motivational Interview (MI) var i stort sett lika framgångsrika. Dock 

visade den 12-stegsbaserade metoden bättre resultat för personer med få psykiatriska 

symptom jämfört med de två andra interventionerna (MATCH, 2001). 

Att undertrycka/undvika tankar kopplat till alkoholbruk 

I en studie av Bowen och kollegor refereras forskningsresultat som visar att försök 

kontrollera sitt missbruk av t.ex. alkohol genom att undertrycka/undvika tankar 

förknippade med substansbruk ger motsatt effekt och resulterar i ökat substansbruk 

tvärtemot den nykterhet eller minskade bruk som önskats . I den aktuella studien 

studerades effekten av att med hjälp av mindfulness-baserad insiktsmeditation 

(Vipassanameditation), ha ett mer neutralt betraktande förhållningssätt till sitt 

tankeinnehåll. Studien visade att de som övat Vipassanameditation hade signifikant lägre 

bruk av alkohol än de som fått sedvanlig behandling (Bowen, 2007) 

Mindfulness 

Direktöversatt från engelskan blir mindfulness ”det sinnet eller medvetandet är fullt av”. 

De översättningar som ofta används är uppmärksamhet, medvetenhet och medveten 

närvaro. I uppsatsen används huvudsakligen benämningen mindfulness. Till väst kom 

buddhistisk meditation på 1950-talet. Erich Fromm m.fl. skrev boken ”Zenbuddhism and 

Psychoanalysis” 1960. Inom den så kallade ”tredje vågens KBT” använder flera KBT - 

terapier på olika sätt inslag av meditation och mindfulness. Marsha Linehan som 

utvecklade Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Stephen Hayes med kollegor som 

utvecklat Acceptance and Committment Therapy( ACT) har mindfulnessinslag som 

betydelsefulla delar i sina behandlingsmetoder.  
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Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)  

Jon Kabat-Zinn och kollegor vid Massachusetts Medical School initierade 1979 ett 8 – 

veckors behandlingsprogram som de kallade Mindfulness-Based Stress Reduction 

(MBSR). Behandlingsprogrammet erbjöds patienter med vitt skilda diagnoser såsom 

långvariga smärttillstånd, cancersjukdomar, stressrelaterade störningar, högt blodtryck. 

Synsättet och behandlingsprogrammet beskrivs i boken "Full Catastrophe Living, using the 

Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain and Illness” (Kabat-Zinn J, 2005). 

Programmet utgår från Jon Kabat-Zinns definition där han förklarar att mindfulness växer 

fram ur det samtidiga utvecklandet av tre förhållningssätt. 

 Tydlig avsiktlighet med sin träning, till exempel att utveckla självreglering, 

självutforskning eller självbefrielse. 

 Uppmärksamhet som karaktäriserar av att man ögonblick för ögonblick observerar 

sina upplevelser utan att tolka, bearbeta eller analysera. 

 En kvalitet av närvaro karaktäriserad av accepterande, vänligt medkännande, 

öppen, tålmodig, ickekämpande, nyfiken och ickevärderande attityd.  (Carmody J., 

2009) 

RCT – studier av effekterna av MBSR behandling visar på förbättrad hälsa och livskvalitet 

hos patienter med stressrelaterade störningar samt cancerpatienter (Brown, 2007). Shapiro 

(2006) och kollegor har beskrivit en teori som grund för forskning kring vilka mekanismer 

som är verksamma i mindfulnessträning och på vilket sätt dessa tänks påverka positiv 

förändring. De beskriver en modell där mindfulnessträning leder till en grundläggande 

förändring i förhållande till ens erfarenhet och benämner det ”reperceiving” ( återförnimma 

– min översättning). ”Reperceiving” beskrivs som förändring i relation till ens 

erfarenheter och framstår som liknande eller synonymt till termer som decentrering, 

defusion och distansering (Carmody, 2009). Dessa termer är vanligt förekommande i 

senare litteratur om mindfulness-baserade behandlingar och hänför sig till förmågan att 

observera tankar och känslor som temporära händelser i sinnet, som inte nödvändigtvis 

kräver speciella responser eller är sanna beskrivningar av verkligheten. 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) 

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) utvecklades för att skapa behandling som 

kunde minska risken för återinsjuknande i depression. Behandlingsprogrammet baserades på 

MBSR och utvecklades av Zindel Segal (Toronto), John Teasdale (Cambridge) och Mark 

Williams (Oxford) i nära samarbete med Jon Kabat-Zinn (Segal, 2002). Man genomförde 
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RCT-studier vid tre kliniker i Toronto, Cambridge och Oxford och fick evidens för att MBCT 

reducerade återfallsrisken jämfört med sedvanlig behandling med 77% för patienter som 

återinsjuknat tre eller fler gånger i depression. För de patienter som fick sedvanlig behandling 

återinsjuknade 66% under de 60 veckor som studien pågick (Segal, 2002). 

Återfall i depression och återfall i missbruk 

Återfall i missbruk och återfall i depression har likheter och skillnader. 

Återfallsrisk för missbruk konceptualiseras utifrån att en missbrukare efter att ha avhållit sig 

från alkohol eller droger riskerar återfall av skilda skäl. Marlatt och George redovisar 

forskning där man funnit tre huvudkategorier av orsaker till återfall (Marlatt , 1984). Man 

fann i denna studie att av personer som återfallit i missbruk angav 35 % negativa känslor, 16 

% interpersonella konflikter och 20 % socialt tryck som utlösande händelser till återfall. 

Segal, Williams och Teasdale (Segal, 2002) beskriver på liknande sätt hur risksituationer för 

återfall i depression ofta utlöses av upplevelser som triggar smärtsamma känslor (”moods”). 

Gemensamt för bägge dessa och andra återfall är att minnen av sårbarhet och misslyckande, 

kopplat till längtan att undvika lidande, väcks till liv och hotar att risksituationer leder till 

återfall i gamla sjukdomstillstånd, beteendemönster och reaktioner(jfr. AVE-effekten s.3). En 

annan betydelsefull aspekt gällande beroendetillstånd är att hjärnans belöningssystem starkt 

påverkats av missbruket. Belöningssystemet är starkt stimuli-sensitiserat och en liten mängd 

av det som missbrukats oavsett om det är alkohol, droger eller ett ”belöningskickande” 

beteende som träning, sex eller spel snabbt triggar igång belöningscentra i hjärnan, vilket 

leder till ”sug” efter det automatiserade missbruksbeteendet (Agerberg, 2008). 

Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP) 

Bakgrunden till MBRP presenteras i en artikel av Witkiewitz och kollegor 2005. De redogör 

för forskningsläget vad gäller återfallsprevention vid missbruk och beroende samt 

erfarenheter och implikationer för att använda mindfulness-baserade metoder i kombination 

med KBT-baserad återfallspreventionen. Artikelförfattarna visar att mindfulnessmeditation 

kan vara ett verksamt alternativ till den ofta förekommande Minnesotabehandlingen, både i 

form av ett KBT-baserat program MBRP och i form av Vipassanameditation, mindfulness-

baserad insiktsmeditation, som även den används i många länder. I artikeln redovisas att 

bägge metoderna haft gynnsam effekt för personer som vill minska sin alkohol- eller 

drogkonsumtion alternativt avstå helt (Witkiewitz, 2005). I november 2009 publicerades 

resultaten av en RCT-studie av MBRP (Bowen, 2009). MBRP syftade till att genom ökad 

medvetenhet stärka förmågan att reglera och tolerera emotionellt överväldigande upplevelser 

förknippade med återfall. Genom en observerande och accepterande attityd till 
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högrisksituationer gavs verktyg att bryta det tidigare automatiserade missbruksbeteendet. 

Även i händelse av ett misstag/”lapse” kan den acceptans man tränar i mindfulness bidra till 

att känna igen automatiserade upplevelser och minimera självattribution, skuldkänslor och 

negativt tänkande som ökar risken för återfall i okontrollerat missbruk. MBRP sammanfogar 

centrala aspekter av återfallsprevention vid missbruk med de övningar som används i MBCT-

programmet. Resultaten visade signifikanta skillnader mellan den grupp som fått MBRP 

jämfört med sedvanlig behandling ur flera aspekter. Gruppen som fått MBRP hade färre dagar 

av alkohol- eller droganvändande, minskat besvär av sug och högre grad medvetet handlande 

och acceptans. Skillnaderna uppmättes efter behandlingen samt vid två månaders uppföljning 

men planade ut vid uppföljning efter fyra månader. Författarna reflekterar över om detta kan 

hänföras till att deltagarna i MBRP programmet återgick i den sedvanliga behandlingen efter 

avslutat program. Studien visar att MBRP var en framgångsrik intervention liksom att över 

hälften av deltagarna fortsatt med mindfulnessövande vid uppföljning efter fyra månader. 

2. Syfte  

Huvudsyftet med studien är att utvärdera om interventionen MBÅP kan rekommenderas som 

behandlingsalternativ till annan återfallspreventiv behandling vid missbruk. Ett sekundärt 

syfte är att beskriva om interventionen ger en förändring av psykiatriska symtom.  

 

3. Metod  

Deltagare 

Inklusionskriterier 

Beroendeteamet enades om att programmet skulle erbjudas klienter utifrån följande kriterier: 

 minst tre månaders nykterhet/drogfrihet (felsteg, men inte återfall i okontrollerat bruk 

under perioden accepterades). 

 fullföljd öppenvårdbehandling – individuellt eller grupp. 

 motivation och intresse för mindfulness 

När klienten anmält intresse för programmet genomfördes informations- och 

bedömningssamtal. Innehållet av programmet beskrevs och information gavs om betydelsen 

av aktivt deltagande liksom egen träning mellan sessionerna. Vi intervjuade klienterna för att 

bedöma att ingen psykiatrisk sjukdom eller andra riskfaktorer fanns, som skulle försvåra 

aktivt deltagande i programmet. Gruppen som genomförde programmet bestod av fyra 

kvinnor och två män mellan 30 och 65 år. Samtliga hade ett mångårigt missbruk bakom sig 
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och uppfyllde DSM-IV – kriterierna för beroende vid start av primärbehandlingen. Fem 

personer hade genomgått minst 12 veckors grundbehandling, tre hade avslutat den årslånga 

eftervården och tre var kvar i eftervård. En person har blivit nykter med hjälp av individuell 

KBT understött av medicinsk behandling. Den kortaste tiden av nykterhet var tre månader, 

men flera hade något eller några års nykterhet med enstaka ”felsteg”, alltså kortvarigt återfall 

utan återgång till okontrollerat missbruk. Två personer hade missbrukat alkohol. Fyra av 

deltagarna hade mångårigt blandmissbruk.  

Samsjuklighet 

En person hade ADHD-diagnos och två av deltagarna misstänkte att de hade ADHD. 

Deltagarna var somatiskt påverkade och ”märkta” av sitt långvariga missbruk. Rygg- och 

ledbesvär, tarm-, luftvägs- och endokrinologiska symtom förekom hos samtliga – med en eller 

flera sjukdomar samtidigt. En person fick under programmet diagnosen bipolär sjukdom. 

Samtliga hade haft eller besvärades under programmet av ångestproblematik eller 

depressionssymtom.  

Deltagarnas bakgrund 

Fem av sex personer har trots sitt missbruk haft yrkesarbete under större delen av sitt vuxna 

liv. Dock har flera varit sjukskrivna och arbetslösa i perioder till följd av missbruk och 

somatiska svårigheter. Fyra av deltagarna deltog aktivt i självhjälpsgrupper som AA 

(Anonyma Alkoholister) eller NA (Anonyma Narkomaner). Två deltagare hade finsk 

härkomst och ingen hade utomnordisk bakgrund. 

Interventionen – Pilotprojektet Mindfulness- Baserad Återfallsprevention (MBÅP) 

Programmets innehåll 

Det MBÅP-program som skapades utgick från MBRP, Facilitation Summary som vi efter 

kontakt med Alan Marlatt vid University of Washington fick tillgång till (Bowen 2009). Här 

summeras målsättningar och teman för de åtta sessioner som utgjorde Mindfulness-Based 

Relapsprevention(MBRP). Programmet höll på att utvärderas och varken resultat eller 

program var ännu publicerade.  Innehållet i pilotprogrammet baserades på MBCT-manualen 

återgiven i ”Minfulness-Based Cognitive Therapy for depression” (Zindel V. Segal, 2002) 

samt återfallspreventiva teman från Väckarklockan (MATCH, 2001). Med utgångspunkt från 

mål och teman angivna av teamet från Washington följdes föreslagna agendor från MBCT-

manualen. Innehållet i sessionerna sammanfogade delar av MBCT-programmet respektive 

Väckarklockan (bil 1).  Därutöver skapades egna exempel av Kenneth Dornell – KBT-

terapeut och gruppledare. (Bilaga 1). Det gjordes förändringar och justeringar utifrån 

tolkningar av gruppens behov samt efter deltagarnas önskemål. 
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Utvärdering av MBÅP 

Utvärderingen genomfördes med följande instrument: 

 sedvanlig nykterhetskontroll respektive självrapportering av återfall  

 besvarande av ett frågeformulär inklusive VAS-skala under session åtta 

 intervjuer fyra veckor efter avslutande session åtta 

 inspelning under boostersessionen sju veckor efter session åtta 

 screeninginstrumentet SCL-90 – självskattningsfrågor före och efter interventionen  

Frågeformulär 

Deltagarna besvarade ett frågeformulär kring förväntningar och erfarenheter av kursen, samt 

en Visuell-Analog-Skala-(VAS)skala, där man anger hur viktig kursen varit. erfarenheter av 

(Bil 4). 

Intervjuer 

Fyra veckor efter avslutad MBÅP-program intervjuades fyra deltagare. Syftet med 

intervjuerna var att få en fördjupad kunskap om vad deltagande i behandlingsprogrammet 

inneburit för dem. Vi ville också få svar på om, och i så fall hur, programmet bidragit till att 

deltagarna bemästrar programmets fyra primära mål. Inför intervjuerna upprättades ett 

strukturerat intervjuformulär (Bilaga 3) baserat på fyra målsättningar, som angivits för 

MBRP-programmet i USA. Via e-mail från Sara Bowen, Neha Cawla, Joel Grow och Alan 

Marlatt uppmärksammades vi på att forskningsresultat kring MBRP fanns publicerade i 

Journal of Substance Abuse, nr 30, 2010. I detta mail angavs fyra primära mål för MBRP 

(författarens översättning)( Bowen  2009) 

 Utveckla medvetenhet om personliga ”triggers” och vanemässiga rektioner till dessa. 

Att lära sig sätt eller vägar att skapa en paus i denna till synes automatiska process. 

 Förändra ens förhållningssätt till obehag och lära sig upptäcka utmanande emotionella 

och fysiska erfarenheter och svara an på dessa på ändamålsenliga sätt. 

 Utveckla och stärka ickedömande, medkännande förhållningssätt gentemot sig själv 

och sina erfarenheter. 

 Bygga en livsstil som stödjer både mindfulnessövande och tillfrisknande. 

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades.  

 

Inspelning av boostersession 
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Med deltagarnas godkännande spelades stora delar av boostersessionen sju veckor efter 

avslutat program in. Syftet med inspelningen var att dokumentera deltagarnas reaktioner till 

och användande av programmet efter avslutat gemensamt övande. 

Symtom Check List -90 (SCL-90)  

SCL-90 (Derogatis, Rickel & Rock 1976) är ett välkänt och ofta använt 

självskattningsinstrument med god reliabilitet och validitet. Det består av 90 frågor om olika 

symtom där respondenten anger hur mycket man under senaste veckan besvärats av dessa 

symtom. SCL-90 har nio delskalor; somatisering, tvångstankar, interpersonell känslighet, 

depression, ångest, aggressivitet, fobisk ångest, paranoid tänkande och psykotism samt en 

tilläggsskala. Medelvärdet för samtliga delskalor är ett ofta använt mått som benämns globalt 

svårighetsindex, Global Severity Index (GSI). Enligt gällande praxis anses symtom föreligga 

om medelvärdet  1.  

Etiska överväganden 

De skriftliga utvärderingsformulären avidentifierades och inlämnandet var frivilligt. 

Deltagande i åttaveckorsprogrammet erbjöds oavsett om man ville delta i en uppföljande 

intervju eller inte. Intervjuerna och inspelning vid boostersession genomfördes med tydlig 

redogörelse för avsikten att inhämta information om hur åttaveckorsprogrammet påverkat 

deltagarna. Deltagarna garanterades möjlighet att ta del av och godkänna det utskrivna 

materialet, samt det som valts ut att redovisas i utvärderingen innan publicering. Ett etiskt 

dilemma är att utvärderingsintervjuerna genomfördes av en av gruppledarna. Detta skulle 

kunna innebära svårigheter för intervjupersonerna att framföra kritik mot programmet och 

genomförande av det. En annan aspekt är att själva grunden i mindfulness är den icke-

dömande, utforskande och accepterande attityden som genomsyrar och betonas i programmets 

alla moment vilket ger en etiskt respektfull inramning åt intervjuerna. 

 

4. Resultat  

Återfall 

Ett felsteg/återfall rapporterades under kursen. En deltagare missbrukade vid ett tillfälle, men 

återgick därefter till nykterhet.  
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Utvärderingssvar inklusive VAS-skala under session 8 

Frågorna redovisas i Bilaga 4. Samtliga sex deltagare närvarade vid sista sessionen och 

svarade på frågorna. Svaren på frågorna finns redovisade i Bilaga 5 och sammanfattas nedan 

under fem rubriker. 

1) Förväntningar på programmet 

Deltagarna sökte sig till programmet för att få träna medvetenhet, sinnesro, närvaro och 

kroppsmedvetande. Två personer kom av nyfikenhet. ”Att få lugn och ro, utan kaos i 

huvudet” svarade en deltagare. En person uttryckte specifikt återfallsprevention. 

2) Vad man fick ut och lärde sig av programmet 

På frågan vad deltagandet gav svarade två personer att ”gemenskap, trygghet, känna nya 

vänner” och bekräftelsen att jag ”inte tänker dumt” varit en vinst. Flera fokuserar på sinnesro. 

En person nämner att han fått hopp om att kunna ”leva så till fullo som möjligt”, en annan att 

”inte vara så uppstressad hela tiden!” På vad man lärt sig svarar en person att ”man upptäckt 

hur stressad man är samt hur man ska kunna ändra på det”. Ett annat svar uttrycker ”känslor 

kommer och går, andning är mitt ankare”. ”Blivit mer tålmodig vad gäller meditation” är ett 

tredje svar. 

3) Framtid och hinder respektive strategier för utövande av mindfulness 

Tre personer räknar med att fortsätta meditera efter kursen under det att två personer  avser i 

fortsättningen fokusera på andningen, träna andrum. En person vill äta långsammare och dra 

ner på kaffedrickandet och förhoppningsvis meditera. 

De största hindren för fortsatt utövande av mindfulness är stress, tidsbrist och oro i 

vardagslivet. Deltagarna uttrycker att stanna upp, tänka och känna efter kan vara en strategi 

för att underlätta utövandet, att använda cd-skivor eller att schemalägga utövandet kan vara 

andra sätt. 

4) Uppskattade övningar  

Yogaövningar och kroppsskanning var de meditationsövningar som deltagarna uppskattade 

mest. 

5)VAS-skalan  

Tre av de sex deltagarna skattade högsta betydelse (10) av mindfulnessprogrammet med 

följande kommentarer: ”jag har lärt mig stanna upp”, ”jag är medveten om mina problem”, 

”det har betytt skön avslappning och gett känslor av lugn och trygghet”. En deltagare skattade 

åtta (8) med kommentaren: ”bra ledare, bra guidning, komma närmare mig själv mer”. Två 
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personer skattade fem (5). Den ena uttryckte ambivalens om programmet varit bra eller dåligt, 

medan den andra skattade lågt då denne ej fullföljt sin planering (att öva - mitt tillägg).  

Intervjuer  

Fyra deltagare intervjuades. Tre av intervjuerna skrevs ner i sin helhet men den fjärde var av 

för dålig ljudkvalitet och gick inte att transkribera. Pauser i berättandet är markerade med ….  

och uttalanden som betonades starkt är markerade med fet stil. Utelämnat material markeras 

med /…. /. ). Intervjufrågorna följdes upp med följdfrågor anpassade till det aktuella svaret. I 

frågorna ställdes ett antal frågor i skalan 1 – 10, där 1 innebär ”inte alls” och 10 ”väldigt 

mycket”.  

Respondenterna  

Två av de intervjuade deltog i alla sessioner och två uteblev vid två respektive tre tillfällen.. 

De personer som intervjuats, respondenterna, benämns R1, R2 och R3. Då material från 

inspelning under Boostersessionen anknyter till intervjusvar har detta infogats med fet 

text och angivits. 

 

Bakgrund respondenterna  

30 årig man – R1 

R1´s skäl till att gå programmet var: ”jag var mest nyfiken på om det skulle kunna hjälpa mig 

så att jag skulle kunna bli lite lugnare i sinnet och mer fokuserad och så..”. Han säger att han 

misstänker att han har ”en variant av ADHD … men jag vill inte göra någon utredning heller, 

för jag vill inte äta någon medicin om jag skulle få en diagnos”. Han hade ett gravt missbruk, 

som debuterade efter tonåren. Han är nu nykter och drogfri sen 2 år. R1 yrkesarbetade ca 10 

år efter avlutad gymnasieutbildning. Han tvångsvårdades vid två tillfällen utifrån livshotande 

missbruk. R1 deltog aktivt i varje session och hade som regel gjort sina hemuppgifter, dock 

avtog det självständiga utövandet av mindfulness under programmets gång. 

50 årig kvinna – R2 

R2 ville gå för ”att det skulle samla ihop mig, få mera lugn”. Hon missbrukade alkohol och 

periodvis droger sen tidiga tonår och var tvångsomhändertagen som tonåring. R2 har 

yrkesarbetat större delen av sitt liv. Hon deltog aktivt på samtliga träffar och praktiserade 

mindfulness dagligen. 

40 årig man – R3 

R3 säger att han sökte sinnesro och kontroll – ”närvaromedvetande” när han tackade ja till 

programmet. Han berättar att han hållit på en hel del med meditation, men inte fått kläm på om 

mindfulness skiljer sig från det han gjort tidigare. Han har nu varit nykter och drogfri ca ett år. 
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Han började missbruka i tidiga tonår, alkohol och cannabis. Han har bytt preparat genom åren. 

Några år var det mycket cannabis och andra perioder ”mängder med” amfetamin. Alkohol har 

funnits med för det mesta. Han förstod tidigt att han var alkoholist.  Han har yrkesarbetat större 

delen av sitt liv, på senare år mest tillfälliga jobb, även långa sjukskrivningar pga. kroppsliga 

skador. R3 deltog på 75 % av träffarna och jobbade aktivt med hemövningar. 

Sammanfattningsvis var de tre respondenterna nyfikna och motiverade för programmet. De 

hade alla ett långvarigt missbruk bakom sig (mellan 7-35år) och två av dem hade 

tvångsomhändertagits för sitt missbruk. 

 

Intervjusvar grupperade under fyra programmål. 

Mål 1 

 Utveckla medvetenhet om personliga ”triggers” och vanemässiga rektioner till 

dessa triggers. Att lära sig sätt eller vägar att skapa en paus i denna till synes 

automatiska process      

R1 identifierar två triggersituationer – den ena är hans önskan att ”gå på krogen och ha kul” 

och den andra skulle vara att åka Finlandsbåt för att hälsa på släkten. 

Han beskriver ”jag tänkte att jag skulle kunna ta lite /…/tabletter, jag har t.o.m. intalat mig 

själv att jag har någon form av /…/(diagnos) så att det t.o.m. skulle vara bra för mig…. Jag 

vill ju inte gå ut spiknykter…skulle vilja gå ut /…/i alla fall.” 

Han svarar att han har hög tilltro till sin förmåga att handskas med sug och anger det till 10 på 

en skala 0 till 10. R1 beskriver hur programmet i viss utsträckning hjälpt honom att observera 

och handskas med sina tankar kring att ta droger. 

” Jaa det är väl det här att andas djupt och sen … visst var det - någonting att man skulle 

välkomna suget? Att liksom handskas med den här tanken, handskas med suget.” 

Han beskriver att det förhållningssättet inneburit en förändring för honom och att han inte blir 

rädd för sina tankar på samma sätt som innan han gick programmet.  

Under den inspelade boostersessionen sju veckor efter det avslutade programmet 

återkommer R1 till hur han haft och hanterat tankar på att ta droger. Här framkommer att han 

varit observant och medveten om sina fantasier. Han beskriver också hur han genom att 

acceptera dessa återkommande tankar kring och längtan efter behagliga upplevelser minskat 

sin benägenhet att reagera med rädsla och önskan att fly/undvika obehaget av sina tankar och 

fantasier. Här framkommer att sedan intervjun gjordes har tankarna på att ta droger klingat av. 

”Jag hade jättemycket för en månad sen att jag drogsurfade väldigt mycket /…/ 
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Alltså jag vet inte om jag ska välkomna de tankarna så mycket. Men nu har det varit lite 

lugnare sista veckorna. /…/  Förut kanske jag flydde mer in i träningen eller började lösa 

Sudoku eller läsa nånting eller gick ut /…/eller vad som helst. Jag kanske inte känner mig lika 

skrämd av de tankarna, att jag låter dem vara istället, mer faktiskt, så där finns det nog en 

skillnad.” 

R2 har inte haft sug att missbruka under programmet, hon berättar hur hon tränar mindfulness 

dagligen och går på självhjälpsmöten (AA eller NA) flera gånger i veckan för att förebygga 

både sug och tankar på att använda droger. När hon får följdfrågor kring hur hon tänker att 

hon skulle reagera om hon fick tankar på att missbruka svara hon att hon nog skulle uppleva 

det som skrämmande. 

”Då skulle det nog vara skrämmande …mera… för som på möten när man går .. 

Det är ju flera som varit drogfria flera år … men de har ju också fortfarande sug. Så det är 

någonting man aldrig riktigt kan tro att man inte ska få. Man liksom hela tiden måste vaka 

över … beroendet…” 

R3 berättar att han haft lite sug och skattar 2  ”På en skala 1-10 max 2, men jag vet att det kan 

komma tillbaka. Jag vet hur det kan kännas, jag är alltid förberedd på att det kan komma 

mer.” säger han. Han berättar att han har stark tilltro till sin förmåga att handskas med 

situationer som kan trigga sug. Han beskriver hur han under programmet och med hjälp av 

KBT-terapi blivit uppmärksam på hur svårbemästrade vanemässiga tankar kan skapa kaotiska 

upplevelser för honom. Då beskriver han hur han med hjälp av mindfulnesstrategier, som 

kroppsskanning eller att ta ett ”andrum”,  kan stilla sig och återvända till nuet istället för att 

gripas av stress och oro. 

 ”om jag kan sätta mig på /…/på torget, kan jag börja skanna mina fötter. Göra i alla fall det, 

skanna min kropp /…/ 

… Mm då får jag ju en förändring i närvarokänslan – då kommer genast en annan aspekt 

fram. Med varandet, till tillvaron….. jag kommer ju tillbaks till mig själv mera än när jag far 

iväg i tankarnas vindling” 

Han beskriver målande hur omtumlande hans tankar och känslor kan vara och hur han med 

olika tekniker kan släppa tankar och känslor och återvända till nuet. 

”Jag har ju lärt mig att om inte jag tar andrum – stillar mig så, så det kan till och med bli 

svårt att hålla isär tankar och känslor. Det kan bli som en tumlare, men jag har lärt mig att 

kunna iaktta. Iaktta liksom var jag sitter och ljud omkring mig och allting sånt där och när 

jag iakttar mera det. När jag iakttar ljuden och vad som försiggår, runt omkring... när jag 
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blundar och så hörseln - iakttar det jag hör, så att säga, då försvinner också mina 

automatiska tankar.” 

Sammanfattning – R1 hittade triggersituationer. Han upplever inte att MBÅP-programmet 

hjälpt honom så mycket att handskas med sug. Av intervju och bandad Boostersession 

framgår att hans återkommande, besvärande tankar på att missbruka klingat av när han 

accepterar obehaget istället för att söka undvika och fly undan det. R2 identifierade inga sug- 

eller triggersituationer. Hon beskriver att hon känner sig rädd inför att drabbas av starkt sug 

och att hon söker förebygga det genom att träna mindfulness och delta aktivt i 

självhjälpsmöten. Detta innebär en form av träning av sinnet som kan bidra till sista delen av 

målet: ”att skapa en paus i denna till synes automatiska process”. R3 beskriver 

besvärande och misstänksamma tankar som sina triggersituationer – hur det kan kännas ”som 

en tumlare” (torktumlare). Han beskriver hur han använder mindfulnessmetoder som 

kroppsskanning samt att stilla sig och ta ”andrum” för att omfokusera till nuet istället för att 

styras av ”gamla tankebeteenden”. 

                                                       

Mål 2 

 Förändra ens förhållningssätt till obehag och lära sig upptäcka utmanande 

emotionella och fysiska erfarenheter och svara an på dessa på ändamålsenliga 

sätt 

R1 berättar att han med hjälp av programmet lärde sig mer om hur han reagerar på obehagliga 

upplevelser och säger att han upptäcker sin reaktion när han får ökad puls och svårt att 

koncentrera sig. Samtidigt beskriver han hur han en obehaglig upplevelse dagen före intervjun 

och reflekterar att han reagerat vanemässigt med ilska och lämnat situationen. Han tänker att 

han skulle kunna tillämpat en mer observerande attityd som vi övat i programmet istället för 

att påverkas så starkt av obehaget. Han berättar att under deltagandet i programmet var han 

mer medveten om sina reaktioner och strategier att hantera svårigheter, men att han nu några 

veckor efter programmet mer återgått till sina ”vanliga” reaktioner och beteenden. 

”Uppmärksammar lite mer då, hur jag reagerar att oj nu blev jag jättestressad. Det har jag 

uppmärksammat mer faktiskt”. 

Han reflekterar under intervjun att han dels reagerade vanemässigt på visst obehag, dels blivit 

mer medveten om hur obehagliga upplevelser påverkar honom liksom hur han påverkas av 

sina egna reaktioner. Det senare ser han som en förändring och kommenterar: ”Ja, jag är ju 
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ändå medveten om att, jaa nu har det varit en obehaglig upplevelse. Kanske ändå att jag har 

blivit mer medveten om hur det påverkar mig”. 

R1 känner sig relativt trygg med att kunna handskas med utmanande situationer och skattar 9-

10 på skalan och säger att han nu tror sig ha lättare att acceptera det obehagliga som han ändå 

inte kan påverka. 

R2 beskriver utmanande situationer där hon är rädd att fysiskt tappa balansen, som till 

exempel att åka rulltrappa eller att cykla, som hon inte vågat på länge. De stående 

yogaövningarna i programmet hjälpte henne. Hon berättar hur hon allt oftare kan blunda utan 

att tappa balansen. Hon berättar också att hon nu utmanar situationer hon är rädd för. Till 

exempel tränar hon på att åka rulltrappa istället för att ge efter för rädslan. Hon har också 

bestämt sig för att lära sig cykla igen.  

”Ja, just det här att jag kan liksom känna balansen mycket säkrare, blundar när jag gör 

övningarna mer, och slappna av när jag lyssnar på meditation kommer in till mig själv, och 

harmonisk är jag.”   

Hon berättade hur hon kan drabbas av panikkänslor i en affär och får frågan om hur hon 

menar att mindfulnessträningen hjälpt henne hantera en sådan situation och svarar; 

”Gå undan och ställa mig å andas lite.” 

R3 beskriver hur han upptäckt att hans obehagliga upplevelser ofta yttrar sig som 

misstänksamma reaktioner kopplat till kontakter med personer i hans nätverk. Han har började 

upptäcka att hans misstankar kommer automatiskt och inte alltid är adekvata och beskriver 

hur han tänker kring det. 

”Det här är inte så konstigt med de erfarenheter jag har. Därför att amfetamin verkligen kan 

göra sinnet, sätter djupa spår – tvångsföreställningar, vanföreställningar av alla de olika 

slag, alltså de e´, de e´ nivå fruktansvärt . 

Jag vet många människor, alltså många, i min omgivning blir det många där jag kan räkna 

dem, alltså mina fingrar räcker inte till, jag kan räkna de människor som tagit livet av sig 

under min livstid../…/. Jag trodde inga konstigheter kunde hända i mitt sinne, men det 

kunde det faan i mig./…/ 

Det är en uppåtdrog, man uppfattar allt. Man kan tycka man är så jävla stark, men man 

uppfattar nånting annat också. Så när man blir trött händer det att man börjar göra en 

massa snedvridna tolkningar av allting och de är hemska.” 

En annan aspekt som varit betydelsefull för honom är att han med hjälp av programmet och 

terapin kan förhålla sig till obehagliga händelser, som när någon försöker få honom göra saker 
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han inte vill. ”Jag har kunnat ändra på saker och ting så att till exempel sätta gränser. /…/ 

Jag låter mig inte dras in i någonting, som jag inte behöver dras in i.” 

Huruvida programmet har kunnat hjälpa honom att handskas med dessa svårigheter, säger han 

att det hjälpte lite: ”Lite grann har jag fått uppmärksamhet på vad som händer i kroppen. /…/. 

Alltså det som jag har börjat bli uppmärksam för att det händer så mycket /…/kan hända så 

mycket på en dag. /…/ Det har kommit mer att jag går in vad händer i mig nu, men jag har 

inte blivit så bra på det än. Men så där det här är inte dömande mot mig själv, det är som det 

är./…/ Det går inte att lära på en dag, inte på en vecka, inte på en månad. Man lär sig ju hela 

tiden.” 

Sammanfattning: De tre respondenterna bekräftar att de lärde sig känna igen sina reaktioner 

på obehagliga upplevelser. R1 beskriver att han upptäckte att ett accepterande förhållningssätt 

visade sig vara en funktionell strategi att handskas med obehag. R2 beskriver hur 

accepterande av det obehagliga och skrämmande hjälpte henne att utmana och träna sig att 

handskas med ångestväckande situationer istället för att undvika dem. R3 beskriver även 

under detta må hur han använde sig av kroppsskanning för att handskas med obehagliga 

emotionella reaktioner av stark misstänksamhet, samt att utövandet hjälpte honom upptäcka 

hur automatiserade hans tankar är. 

 

Mål 3 

 Utveckla och stärka ett icke-dömande, medkännande förhållningssätt gentemot 

sig själv och sina erfarenheter 

R1 beskriver att han har problem med att han är dömande mot sig själv. Han hade hoppats 

vara tillbaks i arbetslivet och självförsörjande efter behandling för sitt beroende. Men han 

drabbades av somatiska sjukdomar och kunde därför inte söka jobb. Trots att han vet att det är 

sjukdom och inget annat som hindrade honom, besväras han ändå av ett dömande 

förhållningssätt mot sig själv. Han upplever inte att programmet förändrat detta. 

När det gäller att vara medkännande med sig själv beskriver han hur hans fokus på att värna 

sin hälsa och uppleva sin kropp inifrån är betydelsefullt för honom. ”… 

hälsofanatiker………jag vill leva så skonsamt som möjligt för min kropp…Jag tänker på 

kroppen inifrån… jag har lättare att se mig själv med medkänsla.” Han upplever inte att 

programmet förändrat honom så mycket i det hänseendet. 

För R2 innebär att vara icke-dömande mot sig själv ”att man inte anklagar sig själv helt 

enkelt”. Hon beskriver att programmet bidragit till att hon känner sig tryggare. Till exempel 

kan hon tänka kring sin rädsla för att cykla: ”..att det inte är farligt. Utan det är bara en grej, 
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som ligger hos mig. Lite mer kunna se konkret på  /…/ har man kunnat cykla så kan man 

alltid cykla”. Hon berättar hur hon gör positiva saker som hon tidigare undvikit utifrån 

dömande tankar, till exempel att sjunga i kör och faktiskt börja cykla igen.För henne innebär 

medkänsla med sig själv att: ”Joo det är helt ok .. att våga vara  eehh… nej att acceptera den 

jag är å inte försöka ändra mig hela tiden. Att liksom se mig själv som, att titta på mig själv.. 

med respekt .. vart det konstigt?” 

R3 reflekterar över vad ett medkännande och icke-dömande förhållningssätt till sig själv 

innebär: ”Det har ju kommit lite på sista tiden alltså. Medkänsla, det har ju kommit bara här 

nu senaste veckan liksom, att jag förstår att jag är som jag är. Jag kan inte vara dömande mot 

mig själv om det. Om jag liksom förstår, med de erfarenheter jag har, att jag har blivit som 

jag har blivit. Och det är ett helt tankesystem/…/alla mina gamla tidigare erfarenheter, och 

min uppväxt, mina föräldrar och mina syskon och mina vänner, som jag hade i tonårsåldern 

med olika egenskaper. Det är inte konstigt att ett helt sånt … en hel sån gammal jagfunktion 

sätter ju igång. Så .. att egentligen, jag får lära mig att sluta döma mig för det där, det är inte 

konstigt att jag beter mig som jag gör, när jag som sagt börjat konceptualisera/... / 

Ja, mindfullnessprogrammet har fått mig å se det här. Då har jag sett det ur den aspekten, jo 

jag ser de, va´ dum jag är mot mig själv. Men jag har ju ett verktyg här också, som jag ska 

kunna få bort det med och samtidigt inte stöta bort det hellre. Det blir så ofta att gör jag så 

här. Försöker le mot min ilska och välkomna den, och säga - jag gillar dig å kan du inte 

komma och hälsa på lite oftare. 

Då har det liksom släppt. Men det blir det liksom, att när jag gör det så märker jag att det blir 

väldigt ofta jag får göra så, men jag går som sagt i KBT-terapi så att /../” 

Sammanfattning – För R1 innebar ett medkännande förhållningssätt till sig själv att ta hand 

om sin kropp och han säger att han har lättare att se på sig själv med medkänsla nu. R2 

berättade hur hon börjat acceptera sig själv som den hon är och se på sig själv med respekt. 

Att inte döma sig själv har också hjälpt henne att göra saker hon tidigare undvikit. R3 beskrev 

målande hur han upptäckt sina dömande tankar om sig själv och hur han med hjälp av 

mindfulnes och KBT-terapi kommit underfund med hur hans livserfarenheter format hans 

svårigheter. Han beskriver hur de insikterna hjälper honom att undvika att vara så dömande 

mot sig själv. Likaså har metoden att välkomna sina starka känslor och uppmana dem att 

komma oftare verkligen hjälpt honom att bli medveten om hur ofta han besväras av dömande 

tankar och negativa känslor. Implicit framgår att detta bidrar till ökad medkänsla med sig 

själv. 
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Mål 4 

 Bygga en livsstil som stödjer både mindfulnessövande och tillfrisknande 

För R1 var sociala kontakter och att komma ut i arbetslivet betydelsefullt för att bibehålla sin 

drogfrihet. Han svarade att mindfulessprogrammet hjälpt honom att upptäcka hur han 

påverkas av stress. ” blivit mer medveten om.. just hur det här med stress påverkar mig, att 

jag kanske inte går på impulsen lika mycket.” 

Sina mindfulnesstrategier i vardagen beskriver han så här; 

 ”Dricker mindre kaffe och äter lugnare … jag kastar inte i mig maten som förut, det blir 

något mindwalking… 10 % mindful walk”  

R2 svarade på frågan om vad som är betydelsefullt för att leva nyktert är att fortsätta ha 

fritidsintressen, daglig mindfulnessutövning och att vara uppmärksam på sina egna behov. För 

att värna sin nykterhet går hon på flera AA- eller NA-möten i veckan. 

Hon beskriver hur hon planerar sin vardag så att hon kan fortsätta öva mindfulness så här; 

”ähm .. det materialet vi har fått – det är från 10 min upp till 40 minuter /…/ Så liksom 

eftersom det är så viktigt material så finns det ju inget hinder .. det gör det ju inte! För det vet 

jag också som jag berättat att jag för att slippa göra avkall på saker, så klev jag upp en 

halvtimma tidigare – Hela tiden att planera – och det är nog jag i ett nötskal som vill ha det 

så.. för att känna mig trygg.” 

För R3 var det viktigt att få ordning på sin ekonomi så han kan ägna sig åt det han önskar, 

t.ex. att fortsätta utöva musik, ta körkort och få ett jobb för att bibehålla nykterheten.  Att 

utveckla gemenskap med andra människor är också betydelsefullt. 

Han betonar att medkänsla med sig själv och andra är viktigt ur det perspektivet. 

”Förhållningssätt medkänsla till medmänniskor och till mig själv – alltså inte slå bort inte 

stöta bort, men lära mig å hantera mina automatiska tankar och mitt automatiska 

tankesystem.” 

Han bekräftar att programmet bidragit till att utveckla medkänsla: 

”Ja det har bidragit och det kommer å bidra ännu mer det kommer det att göra det är jag helt 

övertygad om. /…/ 

De där skivorna kommer jag å hålla hårt i. Så att just nu så går det ju inte så bra att jag 

kommer till varje dag. Någon gång i veckan, ibland kan det bli flera. Det har hänt att jag 

gjort 20 minuter skanningar var och varannan dag.”På frågan om hur viktigt 

mindfulnessövandet är för honom svarade han på VAS-skalan: 
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”Ja det blir 10. Det är viktigt, jag måste ha det alltså. För jag vet att meditation är nyckeln 

och medveten uppmärksamhet är huvudnyckeln till den totala existensen.” 

Sammanfattning – Att utveckla en livsstil som stödjer mindfulnessutövande och 

tillfrisknande innebar både likartade och olika saker för respondenterna. Alla tre underströk 

betydelsen av ett mer innehållsrikt liv – sociala kontakter, arbete, fritidsintressen. Därutöver 

betonade R1 den fysiska hälsan och han berättar hur han försöker både äta mer mindfullt och 

undvika stora mängder kaffe. Han försökte även få in lite mindfulness i sin träning. För R2 

var mindfulnessträningen viktig till 100 %. Hon beskrev hur hon tränar så gott som dagligen 

och även ändrat sitt dagsschema så att hon stiger upp 30 min tidigare än förr för att hinna med 

sin träning. R3, slutligen, hade inte samma rutin på sitt tränande, men berättade att han 

använder sig av såväl guidade som självständiga mindfulness-övningar – kroppsskanning, 

”kärleksfull vänlighet”, ibland dagligen men minst flera gånger per vecka och svarar 10 på 

VAS-skalan att mindfullness är oerhört betydelsefullt för honom. 

 

Avslutningsvis erbjöds respondenterna lägga till synpunkter eller reflektioner som inte kom 

fram under intervjun och svarar som följer: 

R1 - ”Alltså jag tyckte att det ändå var ganska lätt att gå programmet, det var inte så jobbigt. 

Men jag hade nog kanske gått oftare än en gång i veckan, gått i alla fall minst två gånger i 

veckan, under lika många veckor. Det blev lite lite med två timmar i veckan… ändå jag gjorde 

lite övningar hemma..” 

R2 - ”En sak till förresten – som nog har programmet att göra – jag tar itu med saker och 

ting – min äldsta syster .. .. hon tyckte att det såg ut som jag började få struma… /…/jag tar 

tag i saker på ett annat sätt, så jag ringde idag och fick en läkartid..  

Såna saker som jag alltid skjuter upp för mig. Jag har faktiskt börjat ta itu med.” 

R3 - ”Jag tycker, jag som har den här värken, jag hade tyckt, jag tycker ju för min del kanske 

inte för andra /…/mera liggande kroppsskanning för jag har ju så mycket värk. /./ och 

sittande meditation och det där mer Qigong, att sträcka upp, de där kroppssträckningarna, de 

gör jag ju faktiskt ganska ofta.” 

 

Sammanfattning. När respondenterna ombads komma med egna kommentarer tillägger R1 

att han upplevde det som lätt att gå programmet men att han skulle ha velat gå två gånger i 

veckan istället för en. R2 tyckte att träningen av mindfulness inneburit att hon tog tag i viktiga 

angelägenheter bättre istället för att undvika och skjuta upp saker. R3 kommenterade att han 

skulle ha velat ha mer fokus på hanterandet av kroppslig smärta under programmet. 
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Boostersessionen  

Vid boostersessionen kunde endast tre av sex personer delta. Frånvaron berodde på att en 

person var på sjukhus och två personer hade arbetspraktik. Deltagarna erbjöds bland annat ta 

upp egna angelägna teman kopplade till mindfulness och återfallsprevention (Bil 1och 2).  En 

deltagare tog upp dilemmat att han inte förmått sig till att träna hemma fast han föresatt sig att 

komma igång med minfulnessträning som avslutning på gympass eller annan fysisk träning. 

Han reflekterar över innebörden. ”Det är lättare att meditera här än hemma./…/ För mig har 

det varit jättestor betydelse eftersom jag är jätte dålig på att meditera hemma själv. För mig 

har de här meditationssessionerna i gruppen varit jättevärdefulla tycker jag. Jag hade önskat 

att det hade fortsatt en dag i veckan längre period men jag får försöka hitta strategier att 

komma igång och meditera hemma också. För jag känner mig jättelugn nu efter den här 

meditationen. Jag får ju ut nånting av det, men vi får se hur det blir att hur jag ska lyckas 

förmå mig själv.”/…/ Jag har så lätt att tänka att jag kan göra det senare. Det är lite synd 

tycker jag. Det känns som att jag inte får någon omedelbar vinst om jag skulle göra det och 

det är därför jag inte förmår mig att göra det.” /…/ Personligen så skulle jag inte ha något 

emot att kanske köra mindfulness i grupp en längre period, jag hade gärna sett att det kanske 

hade varit fyra eller fem månader. /…/ För mig är det antingen eller, jag får ju ångest om jag 

kör för lite av nånting. Jag får jätteångest att det här skulle jag ju kunna göra bättre /... /jag 

mår nästan bättre om jag skiter i det helt och då blir det ingenting/…/jag har jättesvårt att 

göra saker med måtta.” 

En annan deltagare reflekterar: ”Mindfulness i vardagen för mig, det är att på kvällarna 

/…/då när jag dricker te på kvällen det är den stunden jag har för mig själv och liksom rensar 

tankar från huvudet och bara vara. För på dagarna då kan jag inte liksom koncentrera mig 

riktigt  

Ja, hjälp och förebygga återfall, det gör det säkert för att jag har fått ett mer lugn, jag kunde 

känna rastlöshet förut och liksom … då visste jag att det kunde vara ett sug att dricka liksom, 

att det börjar så … mitt … Det är en varningssignal, när jag bli rastlös och nu direkt går jag 

tillbaka till mig själv istället och liksom att tänker fy faan vad vidrigt jag gör ju så mycket 

tokigheter när jag dricker och har ju sån ångest efteråt. /…/ 

En tredje deltagare berättar: 

”Jag mediterar faktiskt varje dag förutom två dagar. Sen.. jag vill ha det hemmatamt som ni 

känner till. /…/Förebygga – det är jag övertygad om för liksom att jag kände då när jag hade 

gått färdigt grundbehandlingen, hur viktigt det var att ha det här kvar..” 
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Sammanfattning: Två av de tre som deltog i boostersessionen övar mindfulness hemma. Den 

tredje personen önskar att han skulle ha kommit igång bättre på egen hand, men säger att han 

skulle ha behövt en mycket längre period av övande för att hitta rätt intensitet på sin träning 

liksom att förankra en ny vana i livet. Alla tre deltagare uppskattade minfulnessessionerna. 

Två av tre uttrycker att mindfulness är till hjälp för att förebygga återfall i missbruk. Den 

tredje reflekterar att han kanske ”uppmärksammar och känner efter mer” och att han har bättre 

livskvalitet efter än före programmet, vilket kan hänföras till antingen övandet eller förbättrad 

hälsa eller en kombination av bägge faktorerna. 

 

Symtom Check List 90 (SCL-90)  

Sammanställning av SymtomCheckList-90
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Figur 2 

 

I Figur 2 visas den genomsnittliga symtombilden för fyra gruppdeltagare vid start och efter 

genomgånget program. Bortfallen berodde på att en person hade så grava 

koncentrationssvårigheter att svaren inte bedömdes användbara och en person hade pga. 

sjukdom deltagit mindre än 50 % av programmet. Då endast fyra personer ingår i mätningen 

är resultatet ej generaliserbart men visar dock förändring på symptomnivå för dessa fyra 

personer. Nivån på de flesta symtom låg vid programstart på 1. Vid ett poängtal 1 anses 

symtom föreligga. Aggressivitet och fobisk ångest låg under symtomnivå. Symtom på 

tvångstankar/ritualer och interpersonell känslighet skattades högst, 2 eller något över. 

Medelvärdet av deltagarnas General Severity Index (GSI) låg vid programstart på 1,5 och 
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minskade efter genomgånget program med 0,3 enheter till 1,2. När man jämför förändringen 

inbördes mellan de fyra deltagarna framkommer att den person som övade mindfullness så 

gott som dagligen hade störst förbättring på symtomnivå - i genomsnitt 0,6 enheter. 

 
5. Diskussion 

Metoddiskussion 

Grundprogrammet MBRP är utvärderat med signifikanta resultat i en RCT-studie vid 

universitetet i Washington. Pilotstudien av MBÅP baseras på en liten grupp om sex deltagare 

och resultaten är ej generaliserbara. Syftet var emellertid att utvärdera en pilotgrupp för att  

skapa underlag inför en eventuell implementering av programmet. Då utvärderingen består av 

flera olika mätinstrument såsom nykterhetskontroll, enkätfrågor, VAS-skala, djupintervjuer 

samt SCL- 90 före och efter behandling fås underlag för att stämma av de olika resultaten 

inbördes. Detta får anses höja studiens validitet. Motsägelsefulla resultat skulle leda till stor 

tveksamhet vid tolkning av dessa. Djupintervjuerna är betydelsefulla inför eventuell 

implementering av metoden då de ger nyanserade aspekter på programmets innehåll och hur 

deltagarna tillgodogjort sig det. Detta är en styrka i utvärdering av ett pilotprojekt. Att 

utvärderingen genomförts av en av terapeuterna är en komplikation. Resultaten kan definitivt 

ha påverkats av deltagarnas relation till sin behandlare. 

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet av denna studie är att ingen återföll i missbruk, men att ett felsteg förekom 

bland deltagarna. Enkäten med VAS-skala som samtliga deltagare besvarade visade att 

hälften av deltagarna skattade att programmet var av högsta betydelse och ingen deltagare 

skattade lägre än medel. Deltagarna angav också att programmet inneburit olika saker såsom 

att känna närvaro, sinnesro, harmoni och att träna på att inte vara så uppstressad hela tiden. De 

flesta deltagarna angav att de ville fortsätta med regelbunden mindfulness-praktik och att de 

inte saknade något under programmet. Innebörden i detta är att samtliga deltagare bestämt sig 

för nya livsstrategier efter genomgånget program. Intervjusvaren visade att stora delar av de 

mål som det amerikanska teamet satt för sitt återfallspreventionsprogram(MBRP) uppnåddes 

även i vårt MBÅP-program. När det gäller det första målet att ”Utveckla medvetenhet om 

personliga triggers och vanemässiga reaktioner och att lära sig att skapa en paus – ett 

rådrum/andrum i denna till synes automatiska process” har två av tre respondenter 

tillägnat sig den kunskapen. En av deltagarna uttrycker rädsla inför att drabbas av sug och att 

hon söker förebygga att drabbas av detta med hjälp av mindfulnessträning. Det hon beskriver 

kan innebära att hon använder mindfullnessövandet som en strategi att undvika obehag. 
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Undvikandet skulle kunna minska förmågan att handskas med sug och bli en trigger att söka 

lindring av obehaget. Samtidigt övade den personen dagligen. Hon beskriver också hur hon 

använder mindfulnesstrategier i utmanande situationer genom att stanna upp och ”ta andrum”. 

Av det framgår att hon delvis nått målet. De andra två respondenterna har andra 

förhållningssätt vilket tyder på att det inte är ”programmet i sig” som har den effekten. En 

central fokus i KBT-behandling är att utforska hur beteenden att undvika det obehagliga och 

skrämmande leder till psykiskt lidande och dysfunktionella lösningar. Utifrån det andra målet 

som innebär att förändra en persons ”förmåga att känna igen och handskas med 

obehag”beskrev alla tre respondenterna hur mindfulnessprogrammet inneburit en förbättrad 

förmåga. Vad gäller det tredje målet att ”fostra ett icke-dömande, medkännande 

förhållningssätt gentemot sig själv och sina upplevelser” framgår tydligt av svaren att 

mindfulnessprogrammet bidrog till att fokusera på detta och innebar en positiv förändring för 

deltagarna. Utifrån det fjärde målet - att bygga en livsstil som stödjer både 

mindfulnessövande och att leva nyktert utan återfall beskrev respondenterna hur de under 

programmet upplevde och gjorde förändringar. Resultaten visar att deltagarna förstärkt sin 

förmåga att handskas med utmanande situationer samt tillägnat sig en fördjupad insikt om 

värdet av ett balanserat och medkännande förhållningssätt till sig själv. Vid sidan om svaren 

som är kopplade till de fyra målen framkom att en deltagare, som inte lyckats komma igång 

med det regelbundna mindfulnessövandet, både under intervjun och under den inspelade 

boostersessionen beskrev hur han besvärats av återkommande tankar och lustfyllda fantasier 

kring att använda droger. När han under programmet intagit en mer observerande och 

accepterande hållning till att sådana tankar förekommer har dessa successivt klingat av. Detta 

fenomen stöds av forskning där man visade att undertryckandet av tankar på den drog som 

missbrukats ledde till fler positiva tankar kring användandet av substansen. Däremot för dem 

som med hjälp av insiktsmeditation haft en mer accepterande hållning till tankar, känslor och 

automatiserade reaktioner förknippade med sitt beroende rapporterades en minskad 

konsumtion av substansen (Bowen, Sara, 2007). Aspekten, att utvecklandet och bibehållandet 

av ett medkännande och accepterande förhållningssätt till sitt beroende underlättar 

nykterheten, tyder på att effekten av MBÅP kan motverka återfall, även för den som inte 

utvecklat en fungerande meditationspraktik. 

 

Avseende graden av symtom på psykisk ohälsa som mäts i SCL-90 framträdde en generell 

minskning på symtomnivå med i genomsnitt 0,3 enheter för de fyra personer som deltagit i 

mätningen. I en pilotstudie av effekten MBCT för en grupp med återkommande depressioner 
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har man skattat symtomnivån med hjälp av SCL-90 före och efter interventionen (Reinfors 

Susann, 2004). Anmärkningsvärt är att symtomnivån för deltagarna i MBÅP-gruppen vid 

programstart låg högre än för deltagarna i MBCT-gruppen. GSI (General Severity Index) i 

MBÅP-gruppen låg vid programstart på 1,5 och i MBCT gruppen på 1,2. Efter behandlingen 

visade MBÅP-gruppen en minskning i GSI med 0,3 enheter till 1,2, under det att MBCT 

gruppen minskade med 0,6 enheter till 0,6. Jämförelsen av symtomnivån för dessa två grupper 

är ett betydelsefullt resultat av denna studie. Det belyser att personer med samsjuklighet har 

en markant svagare och sårbarare utgångspunkt inför återfallspreventiv behandling än 

personer som enbart diagnostiserats för depression. Uppenbarligen är behovet av behandling 

för såväl beroende som psykiatrisk sjukdom stort. Samsjukligheten kan också förklara att 

MBÅP-gruppen hade lägre förbättring på symtomnivå än MBCT-gruppen efter behandling. 

De mest utvärderade mindfulnessprogrammen MBSR, MBCT och MBRP är utformade för att 

pågå under åtta veckor med en uppföljningsdag. Även Väckarklockan, ett i Sverige ofta 

använt återfallspreventivt program är baserat på åtta kärnsessioner. I en RCT- studie på 

MBRP genomförd vid University of Washington fann man signifikanta skillnader avseende 

substansbruk och ”sug” samt medvetet handlande och acceptans för deltagare i MBRP-

gruppen jämfört med dem som fått sedvanlig behandling. Skillnaden planade dock ut vid 

mätning fyra månader efter behandling. I diskussionen framförs att en möjlig förklaring till är 

att MBRP-deltagarna hänvisats till ordinarie eftervård efter programmet. Man föreslår att ett 

kontinuerligt stöd baserat på MBRP skulle kunna bidra till bibehållandet av de färdigheter 

MBRP-programmet lärt ut (Bowen Sarah, 2009). I intervjusvar framförs att effekterna av 

programmen skulle kunna förstärkas om programmet pågick under längre tid alternativt 

erbjöd återkommande uppföljningssessioner. Detta sammantaget med de höga nivåerna vid 

SCL-90 screeningen, samt att MBÅP gruppens förbättring var 50% sämre än den MBCT-

grupp som jämförts med, tyder på behov av förstärkt behandling för personer med 

samsjuklighet. 

 

Det förefaller som om det fokus på acceptans och medvetet handlande som lärs ut i MBRP 

liksom i MBÅP är betydelsefullt för att öka copingförmågan/ färdighet att handskas med 

”högrisksituationer” för återfall. Det ingående arbetet med exponering för obehagliga 

situationer t.ex. med imaginära scenarier som gjort i MBÅP-programmet synes ha gett goda 

resultat. Deltagarna fick erfarenhetsbaserad kunskap om sina tankar och känslor i obehagliga 

situationer och ökade även på detta sätt sin ”copingförmåga”. En viktig skillnad mellan 

MBÅP och Väckarklockan, ett annat manualbaserat återfallspreventivt program, är att 
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mindfulness baserar sina övningar på att koppla samman tankar, känslor med kroppsligt 

förankrad träning. Minfulnessbaserade program är ”upplevelsebaserade” och bygger på 

kontinuerlig träning med syftet att systematiskt förbättra sin förmåga att uppmärksamma och 

förstå sina emotionella och kroppsliga signaler. Baserat på medvetenhet om inre och yttre 

skeenden antas personen öka sin lyhördhet visavi dessa och använda de copingstrategier man 

tillägnat sig. En hypotes är att kombinationen av olika beteendestrategier med kroppsligt 

förankrad mindfulnessträning ger en ökad ”copingförmåga” jämfört med traditionellt KBT-

baserad återfallsprevention. Det skulle vara en intressant frågeställning inför framtida 

forskning. 

 

Slutsats 

Resultaten av denna pilotsudie tyder på att MBÅP är en bra och användbar behandling vid 

drogmissbruk. Resultaten indikerar att deltagarna utvecklade färdigheter såväl att handskas 

med sug och tankar på att bruka droger, som att handskas med stress och utmanande 

situationer som skulle kunna leda till automatiserade krisreaktioner som kan äventyra 

nykterheten. Det förefaller som om behandlingen skulle vinna på att förlängas för att ge 

deltagarna möjlighet att tillägna sig både rent återfallspreventiva färdigheter tillsammans med 

de mer generella mindfulnessfärdigheterna. Alternativt skulle ett antal påfyllnadsträffar i form 

av eftervård kanske prövas för att understödja bibehållandet av de färdigheter som deltagarna 

tillägnat sig.  Ett annat viktigt resultat är indikationer på samsjuklighet med en hög nivå av 

psykiatriska symtom som visar att det är angeläget att fördjupa samarbetet med den 

psykiatriska vården.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Session  

 
Sammanfattning av innehållet 

 

1. ”Autopiloten och återfall” Grundläggande tankar kring och metoder för 

meditation. Medveten närvaro i stunden; en 

accepterande och ickedömande hållning,; 

medvetenhet av tendensen att tolka och döma 

upplevelser; hur automatiska tankar och reaktioner 

distraherar vår medvetna närvaro och kan leda till 

”sug” och tankar på att använd substanser. 

Kroppskanning och sittande meditation 

 

2. Medvetenhet om ”trigger” Kopplingen mellan triggersituationer t.ex. HALT 

(Hungry, Angry, Lonely, Tired) risksituationer, 

utforska automatiska tolkningar. Övning – mötet 

på gatan. (Segal et.al.2002) Stående yoga och 

sittande meditation. 

 

 

3. Mindfulness i vardagen Det ”nyktra ögonblicket” – ta andrum – få rådrum i 

stressade vardagssituationer som riskerar trigga 

”autopiloten”. Träna observerande i nuet på kropp, 

känsla, tanke, ljud. Sugkalendern, observerande av 

behagliga händelser. Sittande meditation och 

stående yoga. 

 

4.  Avstämning av övandet/ Andrum Öka medvetenheten om individuella  

Triggersituation högrisksituationer, öva på att 

stanna kvar i obehagliga upplevelser eller känslor o 

inte undvika obehaget/smärtan. Qigong, andrum, 

sittande meditation. 

 

5. Balansera acceptans och för Oväntade högrisksituationer, introducera 

observerande  ändring. accepterande i svåra 

situationer. Övning – välkomstdrink på 

festen.(Kenneth Dornell) SOAS  (Schenström, 

2007)”Let i be”. Qigong, andrum och sittande 

meditation. 

 

6. Att se tankar som bara tankar  Reducera graden av identifikation med sina tankar. 

Töjning – sittande meditation – Flytande löv i 

strömmen (Hayes, 2008) 

 

7. Ta hand om sig själv och skapa balanserad 

livsstil 

Ta väl hand om sig, upptäcka och planera 

”närande” aktiviteter  Som ger ”påfyllnad” i 

tillfrisknandet. Kärleksfull vänlighet till sig själv 

och andra. Påminnelse/stoppkort. Gående och 

sittande meditation. Egen mindfulness-planering  5 

veckor framåt. 

 

8. Bygga stödjande nätverk   Belysa betydelsen av stödjande nätverk och 

sammanhang, be om hjälp. Veckoplanen –

justeringar? Reflektion över det man lärt sig under 

kursen. Sittande meditation, témeditation.(Kenneth 
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Dornell). 

 

Boostersession e.7veckor ”Stöd och 

uppmuntran”. 

Reflektioner kring vad som fungerat och inte med 

drogfrihet/mindfulnessövandet. Möjlighet a. ta 

hjälp av ledare o. grupp med svårigheter. 

Bilaga 2 

 
Renskrivning av blädderblockspunkter/jobb 
 

Session 1 (10 01 19) 

Tema Autopiloten och återfall 

Välkommen 

1  Presentation av programmet och behandlare, utdelning av pärmar. 

2 ”Gruppregler/överenskommelse” 

 Anonymiteten 

 Det som sägs i rummet stannar här 

 Rätten att stå över 

 Alla känslor är OK 

 Enskilda samtal eller stöd i övandet kan vi erbjuda - boka tid. 

3 Presentation 

”Hur kommer det sig att du är här?” 

”Vad vet du om Mindfulness? 

4 Dagens tema – Autopiloten och återfall. 

5 Russinövning – upptäckter – varje deltagare får möjlighet att berätta vad de 

 upplevt/observerat 

6 Kroppsmeditation – liggande kroppsskanning – noggrannhet med skonsamma rörelser 

och att hitta en bra position med hjälp av flera liggunderlag, bäddmadrass, kuddar, 

filtar. 

 Liggande eller sittande beroende på kroppsliga och mentala behov 

 Innehåll – blandning av Kroppsskanning och Yoga Nidra 

 Paus 

7 Deltagarna beskriver sina upplevelser av kroppsmeditationen. 

8 Genomgång av hemövningar. 

9 Sittande meditation – ”Andrum” 

 

Session 2  (10 01 18) 

Tema Medvetenhet om triggers och begär 

1 Töjning – sittande meditation 

2   Veckan som gått – och nu. Deltagarna får berätta en i taget – hur har övandet gått  - vilka 

 hemuppgifter har de gjort– vad har de upptäckt – har  de frågor att ta upp? 

3  Autopiloten – lite repetition 

4 Mötet – Guidad övning 

 ”Promenad på trottoaren” – övning i att uppmärksamma tankar och känslor. (från 

 MBCT-programmet) 

 Paus 

5 Sug, begär, längtan  

 Kort ”föreläsning” kring koppling mellan – stimuli – reaktion beteende och

 ”Belöningssystemet”  

Autopiloten kopplat till vad som kan trigga sug på substansbruk eller trigga  tankar på 

alkohol och droger. 

 HALT – Hungry, Angry, Lonely, Tired 

 Sugsurfa 

7 Dagbok – En behaglig händelse. 

6 Hemövningar förklaras och delas ut. 

7 Sittande meditation. 
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Blädderblocksanteckningar från övningen 
- ”Är han arg eller sur på mig? ”   tanke 

 ”Det är inget jag kommer på – är det något jag gjort eller stulit när jag varit påverkad?” 

        tanke 

 Obehagskänslor – magen      kroppsförnimmelse 

 ”Jag har ingen koll, varför vill han inte hälsa?”  obehagskänsla, tanke 

 ”Jag känner mig avvisad”     tanke 

 ”Hon kanske inte såg mig?”    tanke 

 ”Är hon stressad?”     tanke 

 Ledsen       känsla 

 Oro i magen –       kroppsförnimmelse 

 ”Känner mig glad – ska heja ”   tanke, känsla 

 ”Kall isklump i magen”     kroppsförnimmelse 

 ”Är det något jag gjort, skäms hon att hälsa på mig?”  tanke 

 sorg, skamsen, oro     känslor 

 ”Hon kanske är stressad eller inte känner igen mig”  tanke 

 ”Det är tråkigt att jag inte känner så många”   tanke 

 Ledsen – värk i magen     känsla, kroppsförnimmelse

  

 

Session 3 (10 01 25)  

Tema Mindfulness i vardagen 

1 Sittande  meditation – med lyssnande och seende som en del. 

2 Reflektion – 2 och 2, bekräftande och ickevärderande lyssnande en i taget. 

3 Hemövningar – hur har det gått? 

4 En behaglig händelse – på blädderblocket. 

5 Sugalmanacka 

 Paus 

6 Töjning 

7 Dagens tema – Mindfulness i vardagen. 

8 Hemuppgifter. 

9 Avslutande meditation 

 

Blädderblocksanteckningar 

 

 ”En behaglig händelse”  

Händelse   Åt choklad  

Kropp    Välbefinnande i hela kroppen, Avspänning, Endorfiner 

Tankar/bilder   Minnesbild julafton, Onyttigt, Processtänkande 

Känslor    Sinnesro, tröst, utan ångest, skam, lugn, pigg i sinnet  

Reflektion   När ska jag bli frisk? 

 

”En obehaglig händelse”  

Händelse   Äter choklad 

Kropp    Obehag, kväljning i hals, mår illa 

Tankar/bild   Jag fortsätter trots a d inte är gott 

Känsla    Skuld, skam 

Reflektion   Varför äter jag choklad så mycket? 

 

”En behaglig händelse” 

Händelse   Upp och kokar gröt 

Kropp    Behagligt mätt 

Tankar/bild   Här är en bra frukost, tiden räckte, jag styr mitt mående 

Känsla    Välmående, nöjd 

Reflektion   Planerar ger mig påfyllnad, sinnesro och tid 
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”En behaglig händelse” 
Händelse   Ute o tränar m. hunden ser tre små Magnoliaträd 

Kropp    Bröstkrogen ner i magen, glad i bröstet 

Tankar/bild   Jag vill ha kvar minnesbilden, naturen är fantastisk,   

    underverk 

Känsla    Lycka, glädje 

Reflektion   Ledsen a d inte är min hund 

Känsla    Sorg 

 

 

”En behaglig händelse” 

Händelse   Är på ett NA-möte 

Kropp    Hör/lyssnar 

Tankar/bild   Jag lyssnar mer nu, Jag iakttar mina tankar och känslor.  

    Tankar är bara tankar och inte alltid verkligheten (andra  

    krafter s påverkar tankarna.) 

Känsla    Behag 

Reflektion   Det är lite mycket på en gång. N d. blir ostrukturerat   

    kommer dömandet? 

 

Blädderblock 

Mindfulness 

Avsiktlig ,Medveten närvaro, Ögonblick för ögonblick, Icke dömande 

 

Session 4 (10 02 01) 

Tema Avstämning av övandet, Andrum och Trigger. 

1 Qigong + sittande meditation 

2 Reflektera 2+2 

3 Hur går övandet hemma – Deltagarna får en stensil med frågor 

 Fundera själv med stöd av frågorna. 

- Övningar jag gjort: 

- Exempel på situationer där jag ”använt” eller haft hjälp av Mindfulness: 

- Vad vill jag öva mer? 

- Hur kan vi som behandlare vara till hjälp? 

4 Vill du dela med dig till gruppen? 

5 En behaglig händelse 

 Paus 

6 Andrummeditation 4 minuter 

7 Mindfulness i vardagen vad innebär det för dig? 

 Innebörden av Andrum/ stanna upp och betrakta 

8 Planera veckan som kommer(en enkel och realistisk plan) 

9 Hemövningar 

- Daglig meditation eller kroppsskanning 

- Träna Andrum minst 1 gång helst 3 gånger/dag 

- Skriv ner en obehaglig händelse på Formuläret och eller något som triggat 

sug. 

- Läs kroppsbarometern 

- Dikt ”känslor kommer och går” 

10  Andrum/avslutning 
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Session 5 (10 02 08) 

Tema Acceptans och skickligt handlande 

1 Meditation (Töjning+sittande, alt. Qigong, alt. Lång yoga) 

2 Hjälpsamt eller svårt med veckoplanering o övande? 

 Reflektera 2 och 2 

3 Behaglig händelse  Blädderblock 

4 Sug? 

 Paus 

5 Andrum 

6 Scenario – En risksituation ( Bjuden på fest och värdinnan möter dig med en bricka med 

 drinkar) 

7 Genomgång – när något oväntat sker (SOAS) 

8 Hemuppgifter   

 Göra övningsplanering 

 Risksituation – Krisplan 

 Dagbok – Obehagliga händelser 

9 Andrum + sittande meditation. 

 

SOAS 

En plötslig händelse… 

 Stanna upp    

 Observera    

 Acceptera situationen   

 Svara an ….     Kan du finna en lämplig lösning 

 Släpp taget   ”Let it be….!” 

 

 

”Behagliga situationer” 

Situation  Gick ut på söder, åt ngt gott, lyssnade på piano 

Känslor   Harmoni, Bra i magen, njutning av musiken - välbehag 

Tankar/bilder  Gott om tid, såg nya möjligheter, intressant-jag blev inte   

   irriterad 

Reflektion  Stolt över mig själv, hittade på stan, värdefullt träffa    

   människor. 

 

Situation  40 min. kroppskanning, helt underbart följa instruktioner,   

   lek 

Känslor   Behaglig andning, glädje, lugn 

Tankar/bilder  Nothing matters, tankar om mitt dömande, ögonblick,   

   celebrera nu 

Reflektion  Uppmärksamma nuet 

 

Situation  Jag hittar gamla bekanta och vänner på Facebook 

Känslor   Nyfiken, förväntansfull, entusiastisk, stress, lugn i kroppen 

Tankar/bilder  ett sätt för mig att ta kontakt 

Reflektion  Nöjd a ha tagit ett beslut. 

 

 

Obehaglig händelse  

Situation  Fint väder – tankar kring att använda alkohol eller droger 

Känslor   Pressande, tryck över bröstet 

Tankar/bilder  Kortsiktig vinst 4 tim, sedan jättemycket ångest, riskera   

   återfall. Långsiktig negativt, suget vara bara några minuter,  

   sen klingar det av 

Reflektion  Acceptans att det kommer och att jag inte behöver vara   

   skräckslagen och erfarenhet av att det klingar av. 
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Scenario - En Högrisksituation 

Deltagarna tar ett andrum och sluter ögonen. 

Ett scenario målas upp där ”Du är bjuden på en fest och när du kommer dit möter en leende värdinna 

med en bricka fylld av välkomstdrinkar.” 

 

Blädderblocket 

(Deltagarna får redogöra för sin upplevelse av situationen och hur de tänkte sig hantera den.) 

 

Deltagare 1 

Såg värdinnan för mig, en person jag känner   Bild 

Lokalen är speciell – trivsel    Bild + känsla 

Det var lugn stämning, 20 – 30 personer – kul  Bild+känsla 

Alla drack jättegod champagne    Tanke + bild 

Ingen drack starksprit      ” 

Obehagliga känslor     Känslor 

”Jag kan ju inte dricka det här”, hur ska jag förklara  

för de andra att jag inte dricker,     Tanke+tanke 

Jag har tagit ett beslut att inte dricka    Tanke 

- stolthet       Känsla 

Avundsjuk att de andra kan dricka    Tanke + känsla 

 

Deltagare 2 

Det här är jättesvårt- att mingla runt    Tanke förknippat med obehagskänslor 

       i magen, panikkänslor, 

Jag skulle inte tacka ja idag – skulle träna mig mer först  Tankar 

Skulle inte vilja utsätta mig    Tanke 

Tidigare har jag alltid grundat före innan jag gått på fest Tanke 

Jag vill gömma mig på toaletten –     Tanke + panikkänslor+   

       obehag+rysningar 

Deltagare 3 

Jag såg en charmig tjej     Bild 

Kände blygsel, rädsla     Tanke 

Jag känner ingen här     Tanke 

Jag ska vara nykter och drogfri    Tanke 

Förutsätter att det är alkohol i drinkarna   Tanke 

Oklar situation – osäkerhet    Tanke + känsla 

Pirr       Kropp - Känsla 

Trevliga människor     Tanke 

 

 

 

Session 6 (10 02 15) 
Tema Att se tankar som bara tankar 
1 Qigong och Sittande meditation 

2 Övandet hur har det gått? 

 Svårighet? 

 Ny upptäckt? 

3 Krisplan? 

4 Andrum – hur går övandet? 

 Paus 

5 Andrum 4 minuter 

6 Tankar - vad är en tanke? 

  - hur sanna är tankar? 

  - var kommer tankarna ifrån? 

7 Övning ”Flytande löv” 

8 Hemuppgifter Planera veckan! 

9 Sittande meditation. 
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Blädderblocksblad 

Mål 

Medvetenhet om personliga ”triggers” – 

Paus – Andrum –Rådrum –  

Autopiloten 

Upptäcka hur obehag visar sig i mig och lära mig  handskas med obehag. 

Öva kärleksfull vänlighet och ickedömande mot mig själv. 

Bygga en livsstil som stödjer återhämtning och Mindfulness 

 

Risksituation 

Deltagare 1 

 Finlandsfärja 

 De flesta har roligt 

 ”jag vågar inte – jag bör inte dricka alkohol” 

Krisplan 

Ta andrum 

Reflektera över mina känslor och tankar. 

Suget varar nog 15 minuter – stå ut! 

Acceptera – förlika mig med min situation. 

Det går över. 

Kanske ta Antabus 

Resa med en nykter vän. 

 

Session 7 (10 02 22) 

Tema Ta hand om dig själv och skapa en balanserad livsstil. 

1 Meditation 

2 Veckan som gått? Vad har du övat? Löven? Annat? 

3 Obehagliga situationer? 

 Paus 

4 Dikt Värdshuset  av Rumi – delas ut 

5 Andrum 

6 Hur ta hand om sig själv och skapa en balanserad livsstil 

7 Planering för hemövningar – var och en skriver sin plan för en hel vecka för att  stämma av 

hur väl det fungerat till sista gången. 

8 Meditation 

 

 

Obehaglig händelse  

 

Situation   Dammsugaren går sönder – låter förskräckligt högt 

Känslor    Upprörd, irritation 

Kropp    Bubblande ilska i hela kroppen(3-%/10), spända armar  

    och fötter 

Tankar/bilder   Jag ska ju ha besök, -tur att det inte var skitigare, -kommer  

    jag ha råd att köpa en ny? – det var ju inte hela världen! 

    Ser bilder av mig själv 

 

Balanserad livsstil – Brainstorm på blädderblocket 

 Daglig träning 

 Arbete 

 Regelbundna måltider 

 Rutiner 

 Tacksamhet 

 Kunskap 

 Relationer 

 Vänner 

 Bekanta 

 Läsa 
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 Musik 

 Sport på TV 

 Trygghet 

 Meditation 

 ”Låt gå – sucken” 

 Andning 

 Leta efter upplevelser med ”pirr” 

 Jag är en del av det hela 

 Naturen 

 Glädje 

 Välbehag 

 Planera tiden 

 NA-möten 

 Balanserade mornar 

 Körsång 

 Betraktande 

 
Session 8  (10 03 01) 

Tema Bygga stödjande nätverk och fortsätta övandet 

Mål  

 Belysa betydelsen av stödjande nätverk som en väg att minimera risker och fortsätta i 

tillfrisknandet från missbruk och besatthet 

 Finna sätt att ta sig över hindren som försvårar ”Be om hjälp” 

 Reflektera över vad deltagarna lärt sig under kursen och de goda skälen att fortsätta övandet. 

 Skapa en plan för hur Mindfulnesspraktiken ska se ut och hur Minfulness kan integreras i din 

vardag. 

Agenda 

1 Meditation 

2 Hur gick veckoplanen? Behövde du förändra något? 

 Skriv en plan du kan använda de närmaste fem veckorna 

3 Berätta om ”varningssignaler” och ”ett balanserat liv planeringen” 

4 Stödjande nätverk – hur har jag det? Vad kan jag  utveckla och stärka? 

 Samtala 2 och 2 och därefter delning i grupp. 

 Paus 

5 Andrum – Löven? 

6 Temeditation 

7 Utvärdering 

8 Återträff 

9  Avslutsmeditation 

 

Stödjande nätverk 

 NA och AA – möten och gemenskap 

 Familj 

 Vänner 

 Eftervård 

 Daglig sysselsättning 

 Vänner i gemenskapen att ringa 

 Sponsor 

 Sponseebrorsor 

 Träningsledare 

 Fritidsintressen 

 Kör 

 Terapeut 
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Vana/Beteende  Tankar   Känsla 

 

Jag fixar det själv  Jag har kontroll  Mer lugn och harmonik 

Jag ber om hjälp  Jag är sårbar  Obehag 

 ”  Hjälp – vet inte om 

 ”  jag får bra hjälp. 

 ”  Risk 

 ”  Jag får hjälp  Skönt  25 % 

      Obehag  75 % 

      Skam? 

 

Boostersession 

Tema – Uppmuntran och stöd – Kärleksfull Vänlighet till oss själva och varandra. 
 Liggande kroppsmeditation 

 ”Dela” 2 och 2 

 ”Dela” med gruppen. 

 ”Runda” 

1. Hur använder du mindfulness i vardagen? 

2. Vilken/vilka övningar använder du? 

3. Svårigheter och glädjeämnen med mindfulness? 

4. Är det till hjälp mot återfall? 

5. Frågor och reflektioner? 

Blädderblocksjobb kring 

 Sug att gå på uteservering och dricka  

 Alternativ – NA/AA möten 

Arbete kring hur skapa nya alternativ t.ex. 

 Gå på café 

 Grilla 

 Ut och promenera 

 NA-fest 

 Konvent 

 Åka till City 

 Pic-Nic 

Blädderblocksjobb kring Negativa Automatiska Tankar och Ältande. 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor 

 

Kön   Ålder    Civilstånd    Barn  

Sysselsättning    Yrke/Yrkesutbildning   

Försörjning   

Andra behandlingskontakter     

Samsjuklighet  Medicinering  

1 Hur gick det till när du bestämde dig för att delta i MBÅP – kursen? 

2 På vilket sätt tänkte du att det skulle vara bra för dig? 

3 Vilken eller vilka andra behandlingar har du genomgått för att sluta missbruka och leva 

nyktert? 

4 Hur länge sedan är det du senast missbrukade under en längre sammanhängande period? 

5 Vad har du missbrukat och hur länge? 

6 Alkohol? Droger? Mediciner? 

7 Har du haft kortare återfall eller ”felsteg”, som du kunnat bryta utan att helt förlora 

kontrollen? 

8 Beskriv vad som varit till hjälp för dig när du återgått till att leva nyktert? 

9 Har du upplevt ”sug” att använda alkohol eller andra droger, sedan Mindfulnessprogrammet 

startade? 

10 Hur besvärande har det varit det för dig?(Skala 1-10) 

11 Vilken tilltro har du till din förmåga att handskas med situationer när du får sug?(Skala 1-10) 

12 Har du utvecklat din förmåga att handskas med sug under MBÅP? 

13 Kan du ge exempel på vad under programmet som du lärt dig eller som varit hjälpsamt i att 

handskas med sug? 

14 Har du tankar på att använda alkohol eller andra droger? 

15 Om du har sådana tankar, hur besvärande är de för dig? 

16 Vilka strategier använder du för att hantera dessa tankar? 

17 Har du lärt dig något nytt kring tankar och hur de påverkar dig under programmet? 

18 Om så ge ett exempel? 

19 Har du upptäckt något nytt om ditt sätt att reagera på obehagliga upplevelser och vad det 

innebär för dig? 

20 Hur upptäcker du att du får ”obehagliga eller stressande känslomässiga 

reaktioner/upplevelser? 

21 Har programmet hjälpt dig när det gäller att handskas med sådana upplevelser? 

22 Kan du beskriva hur? 

23 Hur upptäcker du att du får obehagliga kroppsliga upplevelser? 

24 Om ditt sätt att handskas med sådana upplevelser förändrats, kan du beskriva hur? 

25 På en skala 1 – 10 hur konstruktivt skulle du vilja skatta att du kan förhålla dig till obehagliga 

upplevelser? 

26 Vad innebär ett ickedömande förhållningssätt mot dig själv för dig 

27 Hur har mindfulnessprogrammet påverkat dig i detta avseende? 

28 Vad innebär att se på dig själv med medkänsla för dig? 

29 Hur har mindfulnessprogrammet påverkat dig i detta hänseende?  

30 Hur skulle du vilja beskriva vad som är betydelsefullt för dig för att fortsätta att leva nyktert 

och drogfritt? 

31 Vad  har mindfulnessprogrammet bidragit med i detta hänseende? 

32 Hur går det för dig med mindfulnessövandet nu sex veckor efter programmet? 

33 Hur viktigt är det för dig att fortsätta att öva mindfulness? 

34 På vilka sätt övar du och använder du mindfulnesstrategier i din  vardag? 

35 Hur planerar du din vardag så att du kan fortsätta övandet? 

36 Är det något annat du vill tillägga rörande mindfulnessprogrammet och hur det fungerat för 

dig? 

 

 
 

 

Bilaga 4 
Utvärderingsfrågor vid avslutande mindfulnessession 1 mars 2010 
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1. Tänk tillbaks  när du valde att gå med i gruppen – vilka förväntningar hade du och vad fick 

dig att fullfölja kursen? 

2. Vad var det du hoppades/önskade? 

3. Vad har det givit dig att delta i gruppen? 

4. Vad om någonting har du lärt dig? 

5. Vad om något kommer du att fortsätta med efter kursen? 

6. Vilka är de största hindren eller ”stötestenarna” inför att fortsätta med de mindfulnessövningar 

du gör idag? 

7. Vilka strategier skulle kunna hjälpa dig så att du inte kör fast? 

8. Är det något du saknar, skulle vilja haft mer av? 

9. Är det någon meditation du uppskattar? Beskriv gärna. 

10. Hur viktigt har programmet varit för dig?    

        0---------------------------5---------------------------10 

11.        Vad gör att du ger programmet denna skattning? 

Bilaga 5 
 

Utvärderingssvar vid sista mindfulnessessionen 1 mars 2010 

1. Tänk tillbaks – när du valde at gå med i gruppen – vilka förväntningar hade du och vad 

fick dig att fullfölja kursen? 

1- Jag började kursen med öppet sinne och tyckte det var ganska intressant och fullföljde 

2 -    ej svar 

3 -    ej svar 

4 - Nyfiken, älskar meditera 

5  – Inga förväntningar. Att det skulle hjälpa mig på något sätt att koppla av. 

6 – Träna på att lära känna min kropp, träna på att ta det lugnt, sinnesro 

2. Vad var det du hoppades/önskade? 

1 -  Att bli lugnare i sinnet 

2 – Sinnesro, återfallsprevention, vara här och nu. 

3 – Ökad medvetenhet, närvaro, kroppsmedvetande 

4 – Inget 

5 – Kunna koppla av, hoppades fortfarande på att få lugn och ro utan kaos i huvudet. 

6– Träning på sinnesro 

3. Vad har det givit dig att delta i gruppen? 
1  – Lite mer närvaro, sinnesro. 

2 - Trygghet, känna nya vänner 

3 – Hopp om att kunna leva så till fullo som möjligt. 

4 – Harmoni 

5– att man inte är ensam- ”tänker inte dumt” 

6 - Känna sinnesro och träna på att inte vara så uppstressad hela tiden. 

4. Vad om någonting har du lärt dig? 

1 -Blivit mer tålmodig vad gäller meditation 

2 -Använda materialet 

3 -Om hur jag är stressad och hur jag kan ändra på det. 

4 -Vara mera här och nu 

5 -Vet inte vad jag lärt mig 

6 -Känslor kommer och går, andning mitt ankare 

 

5. Vad om något kommer du att fortsätta med efter kursen?` 

1 -Kaffe med måtta. Äta saktare. Förhoppningsvis meditation 

2 -Fortsätta meditera vara här och nu 

3 -Jag kommer med tiden utöka meditationstillfällena och variera dem. 

4 -Meditera m. blommor el. te 

5 -Andning 

6 -Träna andrum, att vara här och nu. Långsamt kommer man längst. 

 

6. Vilka är de största hindren eller ”stötestenarna” inför att fortsätta med de 

mindfulnessövningar du gör idag? 
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1 -Att jag stressar för mycket 

2 -Avsätta tid för daglig meditation  

3 -Stress 

4 -Inget 

5 -Måste öva mer och mer( hinder är om jag slutar öva) 

6 -Hemsituationen för orolig, hitta rätt tillfälle att kunna träna. 

 

7. Vilka strategier skulle kunna hjälpa dig så att du inte kör fast?  

1 -Ha ett schema och besluta följa planeringen.  

2 -Stanna upp fundera på varför 

3 -ej svar 

4 -Börja lyssna på CD 

5 Tänka och känna efter 

6 -ej svar 

8. Är det något du saknar, skulle vilja haft mer av? 

1 Kan ej komma på något 

2 ej svar 

3 Jag har variationer på övningar så jag är nöjd 

4 Nej 

5 -Inte vad jag vet 

6 mera mindfullnessgrupper, längre perioder 

 

9. Är det någon meditation du uppskattar? Beskriv gärna 

1 -Yoga Nidra på 20 min. Känns skönt och fantisera att man befinner sig i skogen  

2 -Det mesta 

3 -Kroppsskanning, Yoga Nidra, Töjning, Liggande Yoga 

4 -Sittande 

5 -Vet ej 

6 -Skön avkoppling, ger mig egen tid. Hjälper till i mitt tillfrisknande 

 

10. Hur viktig har programmet varit för dig? 

 Skattning på VAS-skala där 0-10 där 0 innebär inte viktigt –10 innebär mycket viktigt  

10  2 (Jag har lärt mig att stanna upp) 

  3 (Jag är medveten om mina problem) 

  6 (Skön avslappning, jag känner mig lugn och trygg)                                                                                                        

 

8  4 (Bra ledare, bra guidning, komma nära mig själv mer) 

      

 

5   1 (Har ej fullföljt all planering som jag gjort) 

  5  (Jag kan inte säga att det är bra eller dåligt)                  

11. Vad gör att du ger programmet denna skattning? 

1 -Har ej fullföljt all planering som jag gjort. 

2 -Jag har lärt mig att stanna upp 

3 -Jag är medveten om mina problem. 

4 -Bra ledare, bra guidning, komma nära mig själv mer. 

5 -Jag kan inte säga att det är bra el. att det är dåligt. 

6 -Skön avslappning, jag känner mig lugn och trygg 

 

 

 

 


