
Grundutbildning i 
Mindful Self Compassion (MSC) 

– Självmedkänsla 
(2 dagar)

Vår utbildning i Mindful Self Compassion, Självmedkänsla, riktar sig till professionella som arbetar 
med samtal och människors utveckling och hälsa. Utbildningen är användbar för alla yrkesroller 
där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra. 
Utbildningen utvecklar din förståelse för kopplingen mellan känslor, tankar och fysiologi och du lär 
dig arbeta med svåra känslor som till exempel skam, självkritik, prestationsångest och 
otillräcklighet.

Du lär dig utveckla tillit och motståndskraft, resiliens, hos dina patienter/klienter/brukare och dig 
själv. Aktuell forskning visar att självmedkänsla förebygger empatitrötthet och att det är en färdig-
het vi kan träna och utveckla precis som med fysiska muskler. Forskning visar tydligt att självme-
dkänsla gynnar motivation, resiliens, inre styrka och välbefinnande. Vi blir mindre rädda för att 
misslyckas och mer villiga att försöka igen.

För dig som vill:
• möta och bemöta svåra känslor som skam, självkritik och otillräcklighet
• utveckla motståndskraft, resiliens, hos dig själv och dina patienter/klienter/brukar
• utveckla ökad medvetenhet om kopplingen mellan känslor, tankar och kropp
• utveckla tillit och trygghet för att stärka alliansen
• utforska motstånd med nyfikenhet och vänlighet
• skapa hållbarhet i ditt arbete och förebygga empatiutmattning/vårdgivartrötthet

Mindful Self-Compassion (MSC) eller Självmedkänsla, är ett banbrytande program skapat av psykologi-
professorn Kristin Neff och psykologen och psykoterapeuten Christopher Germer. Metoden bygger på 
modern hjärnforskning och på mindfulnessbaserad stressreduktion med inslag av anknytningsteori. 
Mindful Self Compassion passar alla och tränar hjärnan i att medvetet uppleva glädje och välbehag.
Mindful Self Compassion har goda effekter bl a vid vid oro, ångest, nedstämdhet och stress.

Forskning visar att Mindful Self Compassion gynnar vår återhämtning bidrar till inre styrka och trygghet, 
glädje och välbefinnande. Det ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas 
och mer benägna att pröva igen.

Mindfulness, Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är ursprungsprogrammet från Jon Kabat Zinn, 
Center for Mindfulness, USA. MBSR är en evidensbasrad metod för återhämtning och för att hantera 
stress, smärta och ångest. Att öva mindfulness ökar vår känsla av tillit, glädje och medkänsla.

Läs mer: Center for mindful self compassion: www.centerformsc.org.



Utbildningens syfte
Utbildningen varvar praktisk träning med teori 
inom självmedkänsla, MSC. Du får också ta del 
av aktuell forskning. Målsättningen är att ge dig 
praktisk erfarenhet och kunskap inom självmed-
känsla som du kan använda i din yrkesutövning 
och i din vardag. Forskning visar att övande i 
Mindful Self Compassion minskar bland annat 
ångest, depression, prestationsångest, perfektio-
nism och skam. Självmedkänsla ökar vår coping-
förmåga och mentala återhämtning vid stress.

För vem?
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med 
människors utveckling och hälsa, inom t ex sam-
talsterapi, primärvård, psykiatri, socialt behand-
lingsarbete eller inom pedagogiskt inriktat arbete. 
Utbildningen är användbar för alla yrkesroller 
där vi använder oss själva som instrument för att 
utveckla, stödja, behandla eller motivera andra.

I kursen ingår:
• verktyg för att förebygga vårdgivartrötthet, empatiutmattning

• att motivera sig själv med uppmuntran istället för med kritik

• verktyg för att reglera svåra känslor med ökad tillit

• att förstå och sätta ord på känslor och tankar (mentalisering)

• att hantera utmanande relationer, både gamla och nya

• grundläggande kunskap om hjärnans hot- och trygghetssystem

• att utveckla motståndskraft och återhämtning

Vad kan utbildningen bidra med?
Forskning i självmedkänsla har bl.a. skett inom 
områden som ångest, perfektionism, skam och 
rädsla för att misslyckas. Forskningen visar att 
självmedkänsla gynnar både motivation, mot-
ståndskraft, återhämtning och välbefinnande. 
Rädslan för att misslyckas minskar och vi blir mer 
villiga att försöka igen.

Du får praktiska verktyg att använda i möten med 
patienter/klienter/brukare och medarbetare. Vi 
övar oss i att stanna i närvaro med oss själva i 
mötet vilket fördjupar lyssnandet och alliansen. 
Utbildningen är användbar  i yrkesroller där vi 
använder oss själva som instrument för att ut-
veckla, stödja, behandla eller motivera andra.

Självmedkänsla påverkar vår motivation och bi-
drar till ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat. Med 
ökad trygghet ökar vår känsla av gemenskap, kre-
ativitet och arbetsglädje. Självmedkänsla hjälper 
dig att möta dig själv med acceptans och upp-
muntran istället för självkritik, att hantera svåra 
känslor och att hantera svåra och problematiska 
relationer.

Kursledare
I Malmö leds utbildningen av Katarina Lundblad, 
certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressre-
duktion, MBSR vid Center for Mindfulness, med-
icinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina 
är socionom, meditationslärare, Steg 1-utbildad i 
kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self 
Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina 
är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad 
kognitiv terapi), Interpersonal Mindful Program 
och har flera års erfarenhet av att leda utbildning-
ar i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). 
Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron 
Ragnar bland annat skrivit ”Fri från stress med 
mindfulness”, ”Mindful Eating, med mindfulness, 
compassion och KBT”.

I Stockholm leds utbildningen av Camilla Sköld, 
leg Sjukgymnast och med. dr i neurovetenskap. 
Camilla är grundare av Center for Mindfulness 
Sweden, CfMS, och lärare i MBSR via Center 
for Mindfulness i USA. Hon undervisar både på 
Center for Mindfulness i Sverige och i USA, och 
är kursansvarig för Mindulnessbaserad 
Stresshantering på Karolinska Institutet.



KURSKOSTNAD OCH ANMÄLAN
 
Kurskostnad: 4 800 kr inkl. moms, varav 
anmälningsavgift 480kr. Kursinformation och 
ansökningshandlingar hittar du på 
www.sverigehalsan.se.

040-698 60 00
info@sverigehalsan.se 

Nils Forsbergs plats 3 | 217 54 Malmö


