
MBRP-DK 
Stella Lützer og Tove Mørkøv Kristiansen 

 

Mindfulness-seminar for misbrugsbehandlere 

29. september – 1. oktober 2019 
 

Velkommen til årets seminar for misbrugsbehandlere, som anvender mindfulness i 

behandlingen!  

 

Vi inviterer en gang om året til tre dages (to døgn) fagligt fællesskab omkring vores 

arbejde med mindfulness-baseret misbrugsbehandling. Hvad sker der rundt 

omkring? Hvordan arbejder andre med det? Hvilke udfordringer møder I? Hvad nyt 

er der kommet til, nye forskningsresultater? Hvor bevæger vi os hen?  

 

Programmet har således fokus på sparring, ny læring, fordybelse og praksis.  

• Du får lejlighed til at udveksle erfaringer fra dit mindfulness-baserede 

behandlingsarbejde med andre og få udfordringer diskuteret.  

• Der vil være oplæg fra underviserne om vigtige forskningsresultater, og vi ser 

på, hvordan de kan være relevante i behandlingen. I år vil vi tage 

udgangspunkt i en ny forskning, som kan påvise, hvordan de forskellige 

former for meditation, vi anvender i mindfulness, også har forskellig virkning. 

Det er noget nyt, at vi med dokumentation i hånden kan målrette de 

forskellige aspekter af mindfulness-behandlingen over for vor vores borgere. 

Vi glæder os meget til at dele og diskutere denne nye viden med jer! 

• Endelig vil vi praktisere sammen med små input fra underviserne, som skal 

understøtte egen praksis, og du får mulighed for drøfte/stille spørgsmål om 

dine egne erfaringer med mindfulness-meditation. 

 
Seminaret henvender sig også til behandlere, som er trænede MBRP-instruktører, men som ikke er kommet i 

gang med at anvende metoden endnu. Vi sender denne invitation til vores tidligere kursister, men kender du 

nogen, som arbejder med mindfulness-baseret misbrugsbehandling uden at være trænede hos os, er de 

også velkomne. Kort og godt: seminaret er for alle misbrugsbehandlere, som anvender mindfulness eller 

som er trænede, men ikke kommet i gang endnu. 

 

Sted: Villa Fjordhøj, Rådmandsvej 23 B, 4230 Skælskør.  
 

Pris: 3.400 kr. + moms (4.250 kr. inkl. moms). 

Omfatter indkvartering i enkeltværelse med fælles bad, fuld forplejning og deltagelse i seminaret. 

 



Tilmelding: Send en mail til mbrp.dk@gmail.com med navn, arbejdssted, din egen e-

mail, samt e-mail hvortil faktura skal sendes + evt. EAN-nummer. 

 

Sidste frist for tilmelding og betaling: 27. august. Herefter ingen tilbagebetaling af 

gebyr ved afbud, men anden deltager accepteres. 

Har du spørgsmål: Send en mail til ovenstående eller ring til Stella Lützer 26437063. 

 

Program: (Start søndag middag, slut tirsdag middag) 
 

Søndag 

d. 29.09. 

 

12.15 – 12.30 Ankomst (værelser fordeles senere på dagen) 

12.30 – 13.30 Frokost 

13.30 – 14.00 Velkommen, præsentation af deltagere og program 

14.00 – 18.00 Udveksling, sparring, diskussion (inkl. kaffepause og indkvartering på værelse) 

18.30 – 19.30 Middag 

19.30 –20.30 Opsamling og praksis 

  

Mandag 

d. 30.09 

 

7.00-7.45  Morgenmeditation (frivillig deltagelse) 

8.00 – 9.30 Morgenmad og egen refleksion  

9.30 – 12.30 Oplæg om ny forskning og praksis. Hvordan kan vi bruge det?  

12.30 – 14.00 Frokost 

14.00 – 14.30 Opsamling fra formiddagen 

14.30 – 15.00 Meditation 

15.00 – 15.30 Kaffepause 

15.30 – 18.00 Praksis og input, udveksling/sparring omkring egen praksis. 

18.30 -  Middag og socialt samvær eller egen tid 

  

Tirsdag 

d. 1.10 

 

7.00-7.45  Morgenmeditation (frivillig deltagelse) 

8.00 – 9.15 Morgenmad (værelset forlades) 

9.15 – 12.00 Perspektiv på det videre mindfulness-baserede behandlingsarbejde.  

Uddybende diskussioner, spørgsmål og afslutning. 

12.00 Sandwich og afrejse 

 

Tidsramme og temaer ligger fast, men ændringer inden for dette kan forekomme - dog kun til det 

bedre ☺ 

 

Venlig hilsen Stella Lützer og Tove Mørkøv Kristiansen  

www.mbrp.dk   Telefon: 26437063 


