
Dansk forord til ”Mindfulness-baseret kognitiv terapi for depression”, 2. udgave  

 

Dette er for mange professionelle terapeuter en længe ventet oversættelse af behandlermanualen 

“Mindfulness-based cognitive therapy for depression” der i 2002 udkom på engelsk i sin første 

udgave. Bogen var velskrevet og funderet på nytænkning, men terapi baseret på mindfulness vakte 

formentlig - og for så vidt forståeligt - samtidig en del skepsis, i al fald blev den ikke oversat til 

dansk.  

Meget er sket siden. Mange fondsmidler er blevet investeret i forskningsprojekter omhandlende 

interventioner med fokus på systematisk træning af mindfulness, og her er det primært 

programmerne mindfulness-baseret stress-reduktion (MBSR) og mindfulness-baseret kognitiv terapi 

(MBKT), der er blevet undersøgt over for en lang række forskellige populationer og kliniske 

problemstillinger. Denne udvikling har gennem de seneste 10 år ført til en dramatisk og eksponentiel 

stigning i antallet af videnskabelige forskningspublikationer inden for området. På baggrund af 

resultater fra et stort antal empiriske undersøgelser samt nyere meta-analyser forekommer det på 

nuværende tidspunkt rimeligt at antage, at træning i mindfulness generelt betragtet kan være 

hjælpsomt for mange mennesker, hvor forekomsten af psykologiske symptomer, der forværrer 

tilværelsen, er udbredte. Der er nemlig god evidens for virkningen af MBSR og MBKT over for 

symptomer på stress, angst og depression hos raske samt på tværs af medicinske og psykologiske 

lidelser (Chiesa & Serretti, 2009; Hofmann et al., 2010; Khoury et al., 2013; Piet et al., 2012).  

Det er et interessant spørgsmål, hvorfor træning i mindfulness tilsyneladende er gavnligt for så 

mange forskellige mennesker. Måske er det fordi nogle af de processer, der konstituerer psykisk 

sygdom, går igen på tværs af forskellige diagnostiske kategorier. Måske er det fordi vi som 

mennesker er mere ens end vi er forskellige, fordi lidelse og sorg såvel som glæde og tilfredshed er 

en uundgåelig del af den menneskelige tilværelse. Det grundlæggende syn på mennesker inden for 

den vestlig-psykologiske mindfulness-tradition er, at så længe vi er i live og trækker vejret, så er der 

mere rigtigt end forkert ved os. Hvad gør det ved mennesker, når de gradvist begynder at integrere en 

sådan holdning over for sig selv og andre, når selvkritik og fordømmelse i stigende grad falder bort 

til fordel for større selv-medfølelse og forståelse? Mindfulness kan med rette siges at være en 

træning i at være vågent til stede med livet, sådan som det er. Det er en gradvis kultivering af 

iboende ressourcer for større bevidsthed samt bedre selvregulering og balance i tilværelsen, en evne 

til at være nærværende og fleksibel i takt med forandringer, succes og fiasko. Hvem kan på sigt sige 

sig fri for fysisk og psykologisk smerte? Kan vi undgå den sorg det er at miste et menneske som vi 

holder af? Kan vi sige os fri for at have gjort og sagt ting i fortvivlelse og frustration? Kan vi 

forhindre alderdom, sygdom og død? Det at være menneske rummer uundgåeligt et utal af 

eksistentielle muligheder og udfordringer.  



Mindfulness skaber bevidsthed om det som foregår i øjeblikket og dermed større valgfrihed i forhold 

til måden hvorpå vi responderer i forhold til det som faktisk foregår i vores liv. Reagerer vi 

automatisk med vrede og fordømmelse, når det ikke går som vi havde håbet eller forventet, eller 

magter vi fra tid til anden at stoppe op med en form for radikal accept af tilværelsens vilkår?   

Nu, 10 år efter den første udgave, udkommer så en opdateret, gennemarbejdet og grundig revideret 2.  

udgave af MBKT-manualen, der her foreligger på dansk. Ikke alene er bogen forskningsmæssigt 

opdateret inden for depressionsområdet, den fremlægger tillige resultater fra mange nye empiriske 

undersøgelser af MBKT, herunder en meta-analyse (Piet & Hougaard, 2011) samt mange 

velkontrollerede studier hvoraf nogle peger på metodens mulige virksomme mekanismer. Bogen er 

dog først og fremmest en detaljeret beskrivelse af et velstruktureret behandlingsprogram, der forløber 

over 8 ugentlige sessioner plus en heldagssession med intensiv træning i mindfulness. For 

professionelle er bogen og dens materiale i form af deltager-handouts og guidede mindfulness-

øvelser en uundværlig inspiration og ressource. Men, som forfatterne med vægtig autoritet påpeger 

adskillige steder i bogen, så er det ikke nok at læse manualen og kende til den empiriske og 

teoretiske baggrund for metoden. Hvis man vil undervise i et evidens-baseret mindfulness-program, 

må man sørge for at få ordentlig uddannelse i MBSR/MBKT hos fagpersoner med reelle 

forudsætninger for at varetage en sådan professionel træning, og den enkelte behandler må samtidig 

være indstillet på selv at praktisere de teknikker og metoder som han/hun ønsker at videregive og 

træne andre i at anvende. Det er ganske enkelt en forudsætning for at kunne relatere sig direkte (og 

ikke blot teoretisk) til deltagernes erfaringer med den praktiske anvendelse af mindfulness. 

Mindfulness er ofte beskrevet som en kropslig-forankret færdighed – et bevidst ikke-dømmende 

nærvær, der ideelt er velintegreret i den person der varetager undervisning i MBSR/MBKT (Piet & 

Fjorback, 2012). Forfatterne til bogen udtrykker det samstemmigt på bagrund af mere end 10 års 

erfaring med undervisning i MBKT: ”Vores konklusion , efter at vi selv har set forskellen mellem at 

bruge MBKT henholdsvis med og uden personlig erfaring med mindfulness-træning, er, at 

instruktører ikke bør gå i gang med at undervise i dette materiale, før de har opnået omfattende 

personlig erfaring med at bruge det selv, og har gennemført et MBKT-kursus” (s. 47). Herefter 

følger et mere konkret råd fra forfatterne: ”Vi anbefaler derfor som minimum, at kommende 

instruktører har indarbejdet daglig formel mindfulness-træning i deres eget liv i mindst et år før de 

går i gang med at undervise klienter. Uden denne erfaring kan tilgangen ikke kaldes mindfulness-

baseret kognitiv terapi; faktisk er arbejdet overhovedet ikke mindfulness-baseret, eftersom 

”mindfulness-baseret” faktisk betyder at undervise ud fra sin egen mindfulness-praksis” (s. 48). I 

bogens sidste del, kapitel 21, er der skitseret seks formelle minimumskrav for undervisning i MBKT, 

herunder kvalificeret mindfulness-baseret uddannelse samt løbende engagement i personlig 

mindfulness-træning. Hvis fremtidens undervisere i MBSR og MBKT kan forpligte sig på en sådan 



omhu og integritet i deres arbejde, så kan det være med til at mindske risikoen for at mindfulness-

baserede tilgange til behandling og intervention udvandes. Med andre ord er det gennem det 

personlige og professionelle engagement i mindfulness muligt, at de lovende forskningsresultater - 

der er publiceret på baggrund af velkontrollerede kliniske forsøg med MBSR/MBKT varetaget af 

kompetente mindfulness-baserede undervisere - kan overføres til den kliniske praksis. Pointen er, at 

kvaliteten af MBSR/MBKT-programmerne nøje korresponderer med underviserens egne 

mindfulness-færdigheder samt forståelse for hvad det reelt kræver at levere en intervention baseret 

på mindfulness.      

Afslutningsvis vil jeg ønske læseren god fornøjelse med en af de efter min mening allerbedste bøger 

om den kliniske anvendelse af mindfulness-baseret psykologisk intervention.  

 

Jacob Piet, ph.d. 

 

 

Referencer: 

Chiesa, A., & Serretti, A. (2009). Mindfulness-based stress reduction for stress management in 
healthy people: A review and meta-analysis. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 
15, 593-600. 
 
Hofmann, S.G., Sawyer, A.T., Witt, A.A. & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy 
on anxiety and depression: a meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 
78 (2):169-183. 
 
Khoury, B., Lecomte, T., Fortin, G., Masse, M., Therien, P., Bouchard V., Chapleau, M-A, Paquin, 
K., S.G. Hofmann (2013). Mindfulness-based therapy: A comprehensive meta-analysis. Clinical 
Psychology review, 33, 763-771. 
 
Piet, J., & Hougaard, E. (2011). The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of 
relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical 
Psychology Review, 31, 1032-1040.  
 
Piet, J., Würtzen, H., & Zachariae, R. (2012). The effect of mindfulness-based therapy on symptoms 
of anxiety and depression in adult cancer patients and survivors: A systematic review and meta-
analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80, 1007-1020.  
 
Piet, J. & Fjorback, L. (2012). Mindfulness. I: Rosenberg & Arendt (eds.). Kognitiv Terapi – Nyeste 
udvikling. København: Hans Reitzels Forlag. 
 
 


